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va morir el senyor Domínguez Ramos.
Ele íents Scrfi: Ferran Gatcia Cas
tro, de, 37. any;-, empleat de ^jraerç;
presenta una lerula en una ouixa i
una alttu qI costat Pronòstic greil
iFninctfSc Padró Planes, de 3* anys,
empleat de.Fartii·icia a Barcelona, ferida a un coèlut : aiu cuixa. Pronisüa greu Es creu qirf monrà.
iFrutK*sc Herrero Hemànde^, vigilant panicular; íerlt a la cama esquerra i fractura del perone Greu
Els ajjtessors lugircn en d i erents
diíecciuns
Al carrer dc la Sagra, dos guàrdies de seguretat van veure fugir dos
mJ .•kI·.i-, perseguits pel grur- que
cridava; Aqui^ts, aMueslSi que -són
eU .Jssaítiïn^.
FJ; guàrdies, 1 la parella que els
•.«fina u rellevar en aquell moment,
sc-xauen clarrora dels perseguit-;
Un.iU'ls qui; fu?ic-/i wnia una pistola, amb la qual d ^parava :onira els
•.;uai\Jie=, i en arribar al carrer de la
Princesa, fou ^ga'fai.
S'ignora el seil noni, i en aquest
mom"nt es iro'ja en el lloc de polida
del carrer dH Roder
• El su.-cí; ocorrecuí4 en el Uoc més
o^uirjc de lu pcblació.
L'alarma fou eximixln-uria
iLa pc'icia ha recollit alguns típssos dé pojecúl.
F- oreu que els agressoí són catalans, peniuà s'aisegura que en fugir
cuiíviaien paraules en català.
ÀCOSITZA.ST
. Diu -n de València, u darrera hora,
que ho entrat en el període agònic,
fòmpleai de íurmàcia de Barcelonu.
senyir Padró, ferit en l'atemptat d'avui.

LES PRIMERES SOTICIES
De Vfktóncía s'ha rebyt la notíota
dttaver estai assassinat el viee-preç,.jent «l·l Sindicat Lliure (TEnrpleíits
de Bünca i Éorsa. BaJtasar Duml·igueí. de Barcelona,
qual hàvf"»
anat a aquella amat per a orjraníltar-tii un simHcqt simiUr
Sortia d'una assemblea i (ou agredit a tret», rebtnt dues bales al ventre quo l i produïren la ntort. •
Resultà fent Francesc Padró Hsplàn; Té ona ferkda greu al piif
Fou detingut un üeU agressors,
Deuiewi Cervera PascuAl, smiiieaUs-·i
de 1 Urúc. (jualiflçat de perilfós. Se h
otupà vnn pistola alemanya de L's
més períeceionadcs. ,
REPERÇVSSIO 1 MADRID
OlVAtt (is Mailrid ^ue el ininisire de.
\a Gov'ernactó lia manUfestat al mig
«J^a que l'assassinat realUzat a V&lènci», del piesidéiil del .Sindicat lliut»1 Je Banca 1 Borea. de Bacelona.
5liaAi« comes a Ja íonidú d'una as
1 xini/lea .«lebrada per aquells eftiI f 'ut&H·
Es [eren alguns di9par$, i en caure
?. íerrj el «enyor Dorníiifuez, un dels
agrtiísors el va reínalar tirant-ü üu
tret.
S ban ftíi dues detencions
Uu del« detingui'S' eetà -jonviote i
l'altré
negat a íer declaracions
Bon pum s'ha conegut a Madrid la
nuílc'.a de l'assa-ssinat del senyor Ro
mlnguez, hi ha hagut entre el personal deh bancs alguna agitació.
A les onze del mati, pff indicacions del Sindical, ha abandonat els
seus llocs el personal de tots ets
ban.-s de Madrid, dirigint-se els emplcaw a l'estatge social del carrer d^
NO.RMALITmT
Atocha
Avui la situació s'ha normalitzat
.\llí el, preülent els ha inf -rinat de
U piort dft prestdent del Sindítat gairebé del tot.
Uiufe de Banca i Borsa i els ha re- Encara es veien carros amb soldats,
comanst que, Tet Tacte de nroie^i. però la grau majoria anaven menats
reprenguesln nornalmem els seus tre- pels carreters.
El governador ha parlat amb alguns
imUs a les quatre de la tarda.
patrons, els quals accedeixen que
DETALLS DE L'ATEMPTAT. - I X l'hora d'entrada a les quadres sigui
a les sis del mati. tal com volia el
MORT I TRES PERITS GBSVS
València. — Aquests dies es venien Comitè de vaga.
Al moll del carbó hi hagué a primera
celebrani reunions per a constituir «4
Smdlial lliure pro^eslonal d empleats hora un xic d'agitació perquè els que
contractaven i seleccionaven els car4? Banca i Bo«a
• Per a això baft'la arribat de Barce- regadora eren dos esquirols Degut a
«"ia el president del Sindicat lliure la intervenció del governador, els dos
«e Barcelona, don Baltasar Domin- esmentats esquirols foren substituïts
.per ^ius capatàs sos, tal com s'havia
rJez Ramos, i altres individus.
Aquesta Dtt s*a celebrat l'assam-zf íet sempre.
Neaj al carrer de Saut Vlc«is. númeEls obrers de la fundició Girona,
Kt 199, i quedà consUtuu el Sindicat. els quals feien vaga de solidaritat,
l a reunió va acabar a dos çuarts han reprès el treball.
Als tallers dels tramvies trevalla
« una, i el senyor Domínguez, amb
antes jompanys, es va dirigir a la tothom
Inier-urtjana. on va dittositar uns teA MANRESA
letonemes. dirigits a Bllibao, Çarag&sAhir
a
la
nit
es va celebrar a Mans*. Barcelona i Miadrid.
resa un miting de propaganda sindiCaç a Madrid ee proposava sortir calista organitzat per elements, de
avui el senyor Domínguez.
rühlc.
"
En arribar a la plaça d-fimili CasUn dels oradors, atacant a de* ar, tocant a un estiatoliment de fer- ternónoda autórilat, s'excedí, i el de« » n a . propietat d En Ferran Ferrer. legat del governador el va cridar a
on ín»P amagat al xamfrà de la l'ordre,
^asa. i un aUr% grup eituat darrera
L'orador continuà sense íer-ne cis
» ua automòbil de lloguer, camenpa- i aleshores el delegat va suspendre
m? a ^'sparar contra" el senyor Do- l'acte,. entrant la guàrdia civil a fer
SSS1 Ramos 1
56118 acomPa- desembarassar el locat.
Avui s'havia iniciat a Manresa una
i i ^ A ^ a 7 m Domtaguez va caure 1 vaga de protesta
fTnii. \acr*ssors s'hi va acoslar,
LA GUARDIA UIVIL
Un ^ -- «w^
0 SÍS <Ü*Í*™.;, o^iouns
va ™iuUn cap de la guàrdia civil eüs deia
i ol L
, t±Itr*
dels Sol,
agredits
va refu- que durant aquest període de vaga
L
'bar
fertt estamMè.
silivi« !Í2?S ^ '"aere^'ó foren au- de transports, la majoria dels guàrà a i r V K > * 1 ' l n i e n l 1 portades en dies preslaven diàriament serveis de
Al ^ , ^*pHal·
IS a 20 hores seguides, no dormint
^
de poca estona d arribar-dw més enllà de 3 i i hores.

OMnesl i n g r e i t a : Sscaiellers, IS Us: - T e l è f o c l S ^

No sols feien el servei sense replicar, sinó que es donà el cas d'un guàrdia de cavalleria ferit a un Ri^ti, i
que no digi* res fins que un cap.
vetwit-lo cobcejar, el va obligar i»
curar-se 1 a reposar. Però el guArJU
un wp curat. ;ollicita tsser destinat
al servei de camions.
Des d'avui, el servei ue custòdia de
carros per la guàrdia civil ha dism,nult més de U meitat.
L AUTOR D'UH ATEMPTAT
De la iruntera comuniquen .que la
policia ha detingut un individu que
atiava u Frah.;a> i manifestà dir-se
Josep Guiftacl -JVíoures, petó. essent
escorcollat, fe l i troba documentació
personal a nura de Domèníc Donadeu,
de Terrassa.
a Ics preguntés qu-, li van fer, va
cü/rtessar-se autor de I aieiiiptat centra el rubricant de Terrassa, Anselm
RamoQeda, confits el 7 de marv de
1912,
ELS FLEQUERS ,
De reïUltïS de la vaga, alguns'
ol>rers forners hon quedat sense feina.
.\ resiiu, en moltes fteques Ui na
nyih'a de treball perquè els parroquians se'n va-., a (SfiOclar i ei- pa
trons ían un eslori; per a'conserva;els obrers tota la tcmponula.
Ci^tn que -ara els dits ob:ers abandonaren la feina se; se avisar ni donar cap explicació, els patrons els
han dit que quan els nece-ísmn ja els
avisaran.
DETINGUT
La policia dc .Sans ha detingut a
Josep Carai: Roelie. a qui ha ocupat
carnets del Sindicat liiiic atreb noms
difcreiUs i segells de cotització.
EL QUE DIU
sSOLIDARIDAD OBRERA»
Signat per -La ComUsión» publica
iSoüdaridad Obrera* el següent avis:
• Reunida la organízación obrera y
estudiada Va isiFimcíón del tictual
conflicto dei ramo del trahsporte,
acoidó que una Comisión <íe la orgecalaoclOn, compuesta de cieco comi ::iieros, se entrevistarà con la piimera -auloridad .-ivil de la província,
para notlflcarle. de una manera rotunda, que ila organizacion obrera
soluciunaba la huelga en la forma
que quisieran *c!ia primera autoridad y la Federación Patronal. Inraediatamente, y cumplida ya su núsión,
se retirií del Úoblerno là antedicha
Comisión. Lo que hacemos piiWico
para conocimíefato çte todes >
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via posat a la signatura cinc competències.
„Ha afegit que el Govem eslava molt
satisfet de la solució de la vaga'dfl
Barcelona, corresponent els mareMUti
elogis al ministre de la Governació,
primer, i al governador de Banelnna. el qual ha donat proves del seu
«hcçri i competència.
Oomentatu l'ocorregut en la seííló
d'ahir a la tarda, dala el President
que ocorregué perquè els diputats no
greien que es demau^s la votació.
El President ha rebut tres visites;
una comissió de representants a Coi ;s
per Saragossa, la qual ha solllcitit
üujlíUs per a la comarca afectada
per les tempestes; una altra, de siderúrgics de Biscaia, per a soHIclisr
que es tinguin en compte els- interossos d aquella indústria, en concertarse els nous tractats de comerç; una
al<ra •.onussló dels consells d'administració dels Bancs de Madrid, per
a notiftcar-li. qut iot el personal deis
Bancs de Madrid havia abandonar el
treball, couf a protesta contra l'assi»slnat del presiUeni del Sindical Ulnre de Bunca i Borsa, realitzat 'aqi%:sta tnatfiiada a València.

M a n r e s a
eís clutadang. Això — deia — fa que
l'opinió s'allunyi de nosaltres.
L'error es repetí amfl) les vagues do
tramvies, de flaquers 1 d'escorxadors
qvie rtadassaren d'una manera tan
completa. 1 fou aleshores quan els
més oboecats compréngueren que l'opi ruo de là ciutat, incioeTW-hl ia gran
majoria d© la classe obrera, els era
rvsoltameot contrària .
Però com que rungu vol la culpa,
ara Kaírihueixen els Jravassos els
ans als altres, i d'aqui les discussions.
El Comitè de vaga, reconeixent-se
derrotat, no ho volia' confassar. i
d'aqui que s'adc^»tès la fórmula que
fos, la Federació Local la que fes
la gestió de deolerar la vaga terminada.
li com passa en tal.- casos, la majoria dels que ifeien Vagà de bona tfe,
ara acusen el Comitè d'haver-los portat enganyats,

REPRESA DEL TREBALL
EH obrers dels taüleis de reparació
dautòmhihus, i els de reparació de
tramvies, s'havien declarat «n vaga.
Ahir. cap ai tard. van reUigressar
•ts dels «oitómMÜHis, i avui entraren
LA SOLUCIÓ BE LA VAGA DE BAR. els dels tramvií?
CELONA
DELS FETS DEL CARRER D'AL' Ha 'montfestat avui el ministre, de
COLEA
la Governació que a Barcelona hi ha- j
via (lOimalltat. reprenent el treball 1 iPer la brigada mòbil de serveis especials, íou detingut Pau Oalbné iPaJle
els obrers del transport,
tltt fet el mínistrï grans elogis del ]à. aflllat al Sindicat Unic. com suposat complicat en el tiroteig esdevingovernador de Barcelona.
gut «1 carrer d'Alcolea, cantonada al
de Valladolid, entre dos grups de sinEXPULSIÓ D'ESTRANGERS
dicalistes d'ambdós bàndols.
E'. sumari petó esmentats íets l'ins•FJ governador ha rebut del Govem troia el Jutjat del districte de l'Oest,
eutoritzacíó perquè siguin expulsats havent-se declarat conclòs el dia 5
nou dels esirangers que fa temps es- de -juny últim, essent obert novament
tan detinguts a la presó d'aquesta en ésser detingut 1 esmentat reclamaiCiutat.
»
CabUè.
Consten també com processats en
L'ACABAMENT DE LA VAGA
íets. Jc^ep Valivé iBronet i
-.• "" Iaquests
Francesc Santoro Sànoltez, aimbdós en
El senyor Portela va manlíeetar llifljertat proMsional, sota fiança de
ahir al vespre que. a les dues de la 1.000 pessetes.
tdrdtt,' s'havien presentat al Govern
• civil cinc obrers, els quals van dir ès^
« L PEIX
Seir representants de la Coníederació
1 Mati del Treballi, i.qiie sslaiven autoBis majoristes de ia vende de peix
i ritzats. atitb documents que exihübtren, van
estar al Govern civil a dir que
pel Comitè de vaga per a la gestió per part
seva faran tots elí p.·s··que estaven realitzant
Mes perquè arribi peix le la .;ia
Aquesta gestió era la de comunicar catalana i del Cantàbric.
al governador que denaiven la vaga
• per acatada, i que tomarien al treCL CARBÓ
ball amb les ooodioions fixades pels
| paitrons
Els encarregats del carbó vegcal
€ i governador eïs va íelicitar per van anunciad ahir que admetran els
SERAN RETIRATS ELS PERMISOS l'acord
pres, e! qual posa terme a un oescanegadors antics ^ue ies preALS XOFERS I COTXERS
cortfiicte greu, 1 els va oferir posar ho sentin
L'aUcalde ha camminat alguns con- en coneixement dels patrons.
VAGA PARCIAL BANOARIA
cessionaris de parades d automòbils
Cap a mitja tarda, va anar al Goamb retirar-los el corresponent per- vern civil el president de la PatronaJ
El Sii>dicat Lliure de Banca i B . i
mís si iper iot el dia de demà no pre- senyor Molins.
sa ha declarat la vaga dels ornipk-at!
senten llurs coixes a prestar sen'ei,
Éi governador deia que els patrons de la sucursal de Barcelona del
manu-nien les concessions fetes el 16 Banc Espanyol de Crèdit, el qual té
L'ALCALDE AGRAINT
d.- juny passat, respecte de les quals «n vaga els empleats de la seva ceuiral dà Madrid. A l mateix temps ha
L'alcaldç ha visitat avui el capità ei senyor Portela havia tel gestions, 1 recomanat als seus associats que tre
creu
què
l'única
base
en
quiè
no
h
l
general de Catalunya marquès d'Es- havia concordança, que era 1 hora ballen als altres Bancs que s'abstmtella, e l . general cap d'Estat Major d'entrar a les quadres, no oferiria dlfl- guin de despatxar cap doemnent i
don Joan GU 1 Gii. i «l governador . cuit als perquè h i estan conformes la donar curs a operacions que intrresmilitar de ia plaça don Carles de gran majoria dels obrers. Creu lam^ sin als susdit Banc Es(>anyol de CrèLossoda. per a axpressar-los el seu bé que aquestes bases seran aplica- dit.
agraïment i el de la «iutat pel va- des amb molta làutud.
luós concurs que han prestat durant
UNS TRETS
ïes presents ictrcunistànciee per al
EL COMITÈ DE VAGA
proveïment i eauejament de BarceAhir, cap .a les dotze, varen senlona Aralb idèntica finalitat ha vísítres o quatre trets al lloc no
S'assegura que en el Comitè de tir-se
lat també el comandant de Marina
menat «Les Hortes-, de la barriada
vaga
hi
ha
hngui
discussions
sobre
don Josep de Iharra i el capità de la forma com ha estat portat el mo- del Poble Sec.
fragata director de l'AeronàuUca viment.
Ui varen acudir agents de l'autoriNaval dou Pere Al . Cardona.
tat per a veure de què es iractava.
Temps
enrera
En
Pestafla
va
dir
MANIFESTACIONS DEL PRESIDENT que creia íracaasada Aa vaga per peró no hi van trobar ningú n i . van
esbrinar k s
El cap del Govern ha manifestat l'error comès en la qüestió de les esavui que en despatxar amb al rei Ua- combraries molestant inúlilineut tots
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Càlculs, Neurastènía
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Ronda Universitat 2 0 .

F i r a de M o s t r e s

de S a n t

Sebastià

Gran setmana Automobilista i Motociclista del 21 a l 28 da l'aotnal
subvencionada pel G r a n
Kursaal de Sani Sebastià.
Ssnsadonals carreres d'automòbils
de turisme, motocicletes; amb sidecars, cir.lecars, etc.
Copes de SS. M M . els Reis don
Alfons i donya Victòria.
Importants premis en metàliic.
Superba caravana per Guipúscoa,
presidida per S. M . el Rei.

La més important Fira de Mostres
peniasular i Esposició d'Automòbils
amb ta cooperació de l'Associació
Nacional dlmportadors d'Automòbils.
D«l 16 a l 31 d'aqnest mes
Exposició Internacional a la qual
concorren oficialment els EE. ÜU.
Mexicans i França.
Varietat de productes espanyols,
anglesos, belgues, alemanys, italians, etc.

Interessants festivals estiuencs. Espectacles de totes classes. Esplèndids
allotjaments. Facilitat de comunicacions. No deixeu de visitar Sant Sebastià
L'arribada del tren a Barcelona tindrà lloc el dijous dia 28
D EX. 16 a l 31 D E L ' A C T U A L
G R A N SETMANA AUTOMOBILISTA I MOTOCICLISTA
Del 14 ai 30 del corrent, estaran exposaía a la GaOería Foiogràflca Antoaletti, Banys Nous, 22, algnns projectes de xalets 1 aupianelles de l'arquitecte suíè N'Alfred BaeschMn.
Podrà ésser vlsitatla tots els dtíes,
de deu a una 1 de quatre a vuit.

P o l l e p i a i
C a ç a
E. WfflnflAT.
Rbla. Flors. 13. Telèf. 1157 A
Pollastre gra (pes 500 grs.):
un a ptes
, 5*00
Pollastre paella (pes 700
prams); un a ptes . . . 7'00
Pollastre Reina (pes un quilo; un a ptes . . . . . 9*00
Ànecs tendres; un des de
pessetes . . . . . .
6'00
Colomins; un dés de ptes. . 2'00
Dindis i díndies (pavos i pavas): un. des de ptes. . . 15•00
Ous Empordà frescos, dotzena des de ptes. . . .
1*80
Eamerat servei a d o m i c i l i
j

-Rebaixes

veritat

Només del 1 al 13 d'aiuest mes. en
lots d'olles, casseroles, pots, etc., etc.,
en alumini extra.
NAVEBES i GEL.AD0RE8
Llorens Germans, Rambla Flors. 30.

- A p a r e l l s fotogràfics
garaníitzais i econòmics, els trobareu a Ja casa OUVAS, Portal de l'Angel, I t

Es convoca ete socis de l'Ateneu
Obrer del Districte Segon, iper a assistir a la lunta general ordinària,
L O C A L S
quet indrà lloc ed dia 16 del corrent,
A primera Hora de la tanda d'ator, al local social, (Mercaders, 38 i 40,
principal), a dos quarts de quatre de
eii oaKi lloc a un •vagi» de sacs buits a la
de la primera convocaiòr'a,
l'Estada de Vilanova. haveuX-k) apa- i atarda,
les quaire, de segona.
gat .'àcilment eia bombers del P a ï t .
— En ipoca de malalties infeccioses molls metges recomanen beure
l'aigua mineral natural VICHY CATALÀ que surt del manantlal a SC
graus de temperatura I qpU lliure
TflÍTPÜOT
PORCELLANA
V auGÜGS J. Llorens. Rbla. Plors, 3a tels microbià
. — Fosio-GUeo-Kota-LoolUnat enra
Inripeiancia,. B. uuiuauacb. Ronoa
Sant Pau, 71.

- E L MILLOR OBSEQUI

per a les vacanoes és aa 'aparell fotogràfic de la caaa OUYAS, Portal
de FAngel, 11.
Múi a la tarda, íou portat al dlspt>naart tto lOasa de aa Ciutat el noi
Manuel Angalo Gona^íSe;, de M anys,
balntant a l carrer d'AssaBronariore. imJmero 18, «I qnail tenda una ferida de
pronòstic reservat al .braç eaçuerre,
produMa per Una mossegada d'una
egua que estava junylda & un carro
al carrer Mitjà de Sant Pare,
J.L·lorBnt. R. F l o i t . a i
jo.es

VILANOVA

0..0.6.

- S a b ó L a Greu Blanca
Econòmic superior
Es ven a tot arreu
La Societat (Protectora d'Antmate i
Plantes de Catalunya, oelSbrarà a l'estatge social de ia placa de Santa
Arnia, 8 Ms, sogon primera, el vtnent
' diumenge, dia K , a les onze del onatl.
Junta general trimosiral ondtaàrtia,
per a tractar dels assumptes següents:
Estudi preüiminar de la vonstliuctó
d'una secció canina i cantvi d'impressloos per a la installaoiò » aquesta
ciutat d'un salnatori per a gossos.

- P e r a cines de família
no hi ha com !a casa OUYAS, Portal de 1 Àngel, U.

— AJMETSDVOUXA B E L L E Z A .
Es la REINA de les CREMES. Rejuveneis, embelleix i conserva el cutis.
No conté grasses, inofensiva. Fi perfum. Venda en perfumeries.
L'Agrupació NacioneUsta El£ Mont6 erra Uns prega ala seus socis que assisteixin a la Junta general esUaordinària per elegir el nou president
per dimissió de l'actuad, a les onze,
ad carrer de la Palma de Sant Just, 3,
principat

HISPANO-SÜIZA
Xassís carrossats de diferents
tipus, amb diversos models de
carrosseries de luxe, per a remesa a Tacte
Aocessorin a l major
VALLET i BOFILL, S. en C
Passeig de Gràcia, 20.
j A l'Avinguda Icària l'automòbil nú: mero 6.193, d'un magatzwiiista, d'oli,
• va atropellar a Miquri Pala Salvador, de 23 anys, causant-li contusions
a les cames i als peus. Va ésser
curat al dispensari dol Taulat.
- V i s i t e u
F E x p o s i c i ó
de novel les escollides i llibres de literatura que actualment hi ha oberta a la
L l i b r e r i a Subirana, Portaíerrissa,
14. Catàleg il lustrat. amb més de 3.000
títols, es remetrà de frànc a qui el
demani.

Un bome de 48 anys, que viu al
carrer de Sant Oü, v* vtfler beure
aigua fresca, cosa molt natural en
aquest temps, i havent IMbat el
càntir buit, va qüestianar amb on
•nebot seu I amb la dona d'aquest,
que viuen alli rellogats.
La qüestió es va anar enverinant
fins al punt que «1 nebot va agafar
el càntir i el va llançar amb la força d'un canó d'arulleria contra l'oncle, al qual produí una ferida de consideració a l cap.
Va ésser curat al dispensari ded
carrer de Sepiilveciai es va donar
compte del tat a l jutijat.
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ALHAMA DE ARAGÓN. Ctaiat.
Teatre. Grans parcs t Uac n»»,
Sàblt. — nformes directamen; t,
d u Airado Gr»n. MallorM. 1* l P»,.
macl* Bennader. Ar»gó, 2S -TeL ISkç

datae, audició de üi-'dowK » la Pk
S'admetran amb aquesta ilfiiiiiïnirí^ totes çaAdelol'E«ïléBÍo.
Finida l'aoditíó de sanü,
las composicions "n prosa o
qne esti- nes hi haurà un" àpat,
el qual serà pecsid;,
guin dotades d'un fons moral; d'un escaientpel fundador dels PcaneUs
i pels podnns 4.
piadós, històric, patriòtic, cultural ifinshumorisuc de botia Ua, exigint-se tant sols A les tres de la'tarda, audició de «nlv
que siguin rig robament inèdites.
i a les cinc la vetllada pocieUista ,
II La llengua catalana pràcticament. — nes,
la sala-teatre del C«tre Catòic. Es compuj.
Aamb aquest sentit s'admetran tots els tre- drà
e poesies, pariamenU, cançons amb ïft.
balls que es presentin de depuració i di- tte. dcant
de l'Himne dels PomeUs de r,r».

vulgació de l'idioma català 1 de la general
aplicació d'aquest, a la vida privada i pu- noUers i de- la Joventut,representaciódd
blft-o i a la del tràfec cómercial i indu»- quadro religiós patriòtic, del Rnd. Fra 7»
saàs de Baccelosa. caputxí, «PomeU» de J»
trial de Catalunya.
i parlament per En Josep M. Folch
Secundar* d'això, també s'admetran tota ïventuu,
Torres.
mena de documents públics i privats que, Nit.
a
Ics
nou, sardanes per la cobla Calà
redactats en català, niguin- objecte d'aquelles mamfe»tacton5 de vida, ia esmentades Cstfllwrta 1
cn el paràgraf anterior.
Els PomeUs de Joventut «Ponceltes d'On
ObstnMdons
d'Or» han organittat nn»4ti.
A totes les seccions d'aquest concurs po- ites,«Poncellctes
a profit del PavelIS de Nens Malalts,
dran pentire-hi part quantes damisel·les i per diumenge
vinent, comptant amb l'assisjove* ho desitg'O, sense altra limitació prè- tència del nostre
couseUer i secretari dd
via que la d'ésser pomeUista, pertanyent
a algun pomell de la barriada o bé de dins Directori dels P. de J., En Josep Sens
UstreU.
de Catalunya.
V i d a
religiosa
Tots els treballs destinats al Concurs li
tetari • pràctic de català hauran de reme- La Comissió organitzadora de l'Aplec »
tre's dins d'on sobre clos i amb un altre meUista a Núria, en atenció a l'estat pel qna!
el nom i l'adreca de l'autor.
ha passat la dulat, ha fixat en Loc d-li
Avui: Sants Anaclet, papa; Eugeni, amb
Els treballs de les altres seccions aniran dies i aç de JuUol, els dies 11 1 u d'a.
bisbe, i Santa Mírope, màrtir. —Demà: signats o bé amb el nom de l'autor adher
gost
it vinent.
,.
Es d'esperar que aquest ajornament co
Sant Bonaventura, cardenal; Just, sol- a l'objecte i tots hauran d'adreçar-se a
l'estatge
de
la
Federació.
Rectoria
de
Sant
minvarà
'.'èxit
de
l'Aplec,
ans
bé,
servirà per
dat, i Adela, vídua.
Miquel del Port, Sant Miquel, yt, Barcelo- completar-ne detalls. Des del diUuns vmtw,
Qüaranta hores:-Demà. a l'església neta, on se'l» lliurarà el corresponent re- dia 16 al < d'agost, es despatxaran tt
quets de trens, antotnòbils, cel·les, etc, ,
parroquial de Sant Antoni Abat i Nos- but.
termini d'admissió comença d'ençà de la Redacció d'«Amfora>, Claris, 15. Uibrena,
tra Dona dels Àngels. Hores d'exposi- laElpublicació
i al carrer d'Estruch, ç, botita S-:
d
e
la
present
i
fineix
el
dia
lo
ció: De dos quarts de set del matí a dos de setembre .vinent.
taran detalla a tots els que ho demanin.
quarts de vuit de la tarda.
El Jurat qualificador estarà facultat per
entre els concursants de totes
La missa de demà: Sant Bonaventu- alesdistribuir
swfinrn, qne més s'ho mereixin, prera, color blanc.
mis en objectes i en metàl·lic els quals es
Cort de Maria: Demà, Nostra Dona lliuraran mitjançant la remesa dels rebuts,
i tomarà a ésser propietari siguin o no
dels Dolors, a Sant Cugat.
premtofs.
O b i t u a r i
Adoració nocturna: Avui, Torn de
Oaalsevol dubte o observació ho aclarirà
Sant Salvador d'Horta (a l'església la Comissió organitzadora en l'estatge es.
parroquial de Santa Maria de Jesús de mentat.
FUNERALS
Carme Riera. — 'Miizda Romaní. — JoGràcia.) — Demà, Torn de Festa so- sep
Frau
Guardis.
—
Josep Ribas Picó.
n g m s o Carrera i Roetro. Mori d
lemne i Vetlla general al temple del
dia 23 de juny. Demà, a les deu, a
Tibidabo.
, VAGROTACIO DELS POMELLS DE LA la .Conb^)ci6.
,
MARE DB DED DE L'AJUDA .
Vetlles en sufragi de les ànimes del
Na Tevesa Canals i PtUg. Motí el
Purgatori: Avui, Torn de Mana AuxiL'Arupació de Pomells de Joventut cVerge dia prtmer del corrent. Demà, a les
liadora, a la seva capella, Escorial, 155 de l'Ajuda», «Estel blau» i «Estol de Santa
celebraren llur festa d'aniversari deu, aüs Carmelites.
(Gràcia). —Demà, Torn de Sant Rafal iCecília»,
de benedicció de la bandera. .
En Pau Snretl i lanf. *lor! el dia
Arcàngel, a la mateixa capella.
A l'esgücsia de la Mare de Dén de l'Ajut
da, tingué lloc, a les vuit del matí, una 26 de juny. Demà, a les deu, a Sant
— Església de Sa Marc de Diu de l'Aju- missa de comunió general, celebrada pel Jaume.
da. — Dí'jnà, dissabte, festivitat del scrA&c conseUer dds esmentats pomeils. Pare ToPARTICtPAOIONS DE DWIHOIO
doctor Sasl Bonaventura, a te» deu, tindrà mis de Barcelona, caputxí, d qual digué
lloc la solemne benedtoció d'atia artística una brillant plàtica.
.Va Astwmpcíó Díaz i Martín Romecapella i imatse del doctor scrific, ofrena
Durant la missa es féu la Visita EspiriEnterrada eque?ta farta, al
d'un insigne bru factor.
tual a la Mare dc Déu de Montserrat i es" ro.
Acte seeuit cs cantar* l'ofici per l'Esco- cantaren eU goigs del» Fornells de Joventut. merMiri de Les Corts.
lania de la parròquia de Sant Just i Pastor.
A les deu es donà començ a l'ofici. Abans,
En Salvador SítyWs t Valfc. SoterFarà el panegíric del sant. el reverend Pare el Pare Zacaries de Llorens, conseller dels rat Mdest BOaU, al cementiri de SarBenet de Santa Coloma de Grarnanet, ca- Pomells d'Arenys de Mar, beoeí la bandera
putxí, vice-director dc S'Escola Scrifica.
I la imatge de la Mare de Déu de Mont- rià.
Acabarà la íc-tk amb vl caut del Ic-l^iun serrat, ofrena dels padrins de la bandera
La nena Pilar Garcia' i Massct.
qne foren el senyor Valenfl Tubau Coly j
t els goigs del s^rt.
Na Teresa Loslau i Btptatí de So— La Congregació dc la Immaculada Ver- la senyora Josepa Casellas Banfeliu. Es col-*
locà
també
una
formosa
Uaçada
a
JjV
bange Maria i Sant Lluís Concaga celebrarà Cogxtés.
munió general reglamentària diumenge vi- dera, ofrena de la padrina. .
nent, a te vuit del mati, a l'esgMaia del
Dn chor de pomellistes cantà la rfista de
Sagrat Cor (carrer de Casp].
la Mare de Déu de Nfiria, de rrr/aèn Romeu. Digué el sermó el Pare Bt/i dltrnalada. guardià del convent de l'Aiuda, qui
. parlà de l'obra dels Pomells i del seu lema
B i s b ü t
de Déu i Pàtria
Es repartiren uns bonics recordatoris de
Pomells de Joventut
la festa i es preneué comiat de la' Mare
de Déu amb el Virolai.
— Diumenge vinent predicarà en aquesta
Acabat l'ofici, el= Pomells, presidits pel Catedral el professor del Seminari doctor
seu
conseller
el
Pare
Tomàs
de
Barcelona
i
don
Domènec Avellaneda.
COKCÜRS - EXPOSICIÓ •
senyor Serra UstreU, secretari del Di— A l'església dc Maria Reparadora, dt
A LA BARCELONETA pel
rectori,
es
diriciren
al
carrer
de
Verdagnar
Manresa,
ha tingut lloc la cerimònia dt
La Federació de Fornells de Joventut dc i Callis, número 3, on es féu un reparttmetv. vestir l'hàbit
religiós i fer els seus primers
la Barceloneta. volent enguany iOtemnitzar de
pans
nls
pobres
del
veïnat.
vots diverses senyoretes.
amb cl mATim d'esplendor la Festa Major
A
la
tarda,
a
les
quatre,
al
Teatre
de
Ha
predicat
en l'esmentat acte el P. Calaque tradicionalment vc celebrant per Sant
Miquel, aquella icliua barriada s'ha propo- l'Orfeó Gracienc, es celebrà una festa pa- sanç Baredat
triòtica
la
qual
es
composà
dc
poesies,
consat, junt amb ulcrcs esplais, tant de caient
patriòtic com d'esbarjo, organitxar una fes- cert, parlaments per les damisel-les Teresa
ta Que, portant un caire cultural, senzill Bartra i Teresa Ros, del Pomells «Estol de
i modest, doni lloc a fer una bes palesa Santa Cecília» i «Verge de l'AJjnda».
manifestació de l'habilitat, estudi i enginy
L'Esbart Infantil dc dansaires del P. de
dels pomeUtstes de la Barceloneta i de Ca- J. «Tot Amor» dansà amb molta precisió
talunya, l per això, res més atinat que l'or- uns ballets populars catalans..
G o v e r n
c i v i !
ganització d'un humil Concurs • Exposició Ocupà la segona part l'estrena de la ronque avui ofereix confiant en l'entuaiasme. i dalla catalana, escenificada expressament per
col·laboració dels joves i damisel·les adhe- la festa, «Ei comte Oliver». Fou representarits als Fornells de Joventut
da d'ona faisó admirable per clements po£1* estrangers detinguts
mellistes, els quals obtingueren molta aplaudiments en acabar cada acte. Aixi mateix
El senyor Portela deia ahir que
bonam -. .'
s'aplaudi molt també la presentació i la
I De dibuixos «edars, d'arf i d'ofici. — riquesa del vestuari. En acabar fou cridat slia preocupat de la situació d'uns
Seran compresos sota aquesta denominació a escena l'autor de l'eseenifictció qne' és estrangers que ia temps s6n a la pr^fó
tota mena de gràfics i plànols que repre- el Pare Tomàs de Barcelona, caputxí.
ordre rU intervenció de Tautonsentin un csierç dc composició, i u&a mos- S'acabà la festa amb un vibrant parlament sense
tra d'enginy per part del dibuixant ex- del senyor Josep Serra I UstreU, secretari tat judicial.
pòsit».
EI governador s t a dirigit al govern
dels p. de J.
S'entendran «cecoUrs, aquells dibuixos del Directoa
cantà pel nombrós públic qne omplí perquè pugui procedir a lexpulitó
que procedeixin de l'escola i s'hagin fet perEscomplet
ei teatre l'Himne dels Pomells d'aquests estrangers si es creu-que ni
en la mateixa. D'tarí», aquella que siguin i Els Segadors.
*
1
reproduccions d'altres arts o bé del natural,
coavié que resMeiiin aquí, però i ' i manifestin un» concepció artística i decot<xes imianepes oo poden continuir
rativa. 1 d'«oficii, tots aZinells treballs que
La Secció d'esports del Bmell de Jovent;-.; detinguts.
siguin auxiliars de la tasca diària a la •Nostra Dona de la Mercè», està organitiant
qual e; dedica el dibuixant.
una excursió a Montserrat, baveat-se disposat la formació d'un auto-camió que cor- El ferrocarril do la Bordeta al port
II De mapes geogràfics. — En co que faci tirà
d'aquí el diumenge dia ró d'agost. .
relació a l'estudi de Catalunya tant poUti*
Havent de procedir-se a l'eixam^
El jpten del viatge d'anada i tornada i
cament, general o històrica.
L'amor a la Pàtria podem sintetitsar-lo visita a les covef de! salitre (Collbató}, és mant de la car tetera da Can Tumis,
per a la construcció del ferrocarril
mostrant interès i estudiant la situació, ri- de sis pessetes.
Convé que tots els que es pioposíti fer de la Bordeta. al port de Barcelona,
queses i esplendorós rtats de la nostra teena.
III De treballs d'obrador. — Tindran ca- aquesta excursió s'incrignin aviat, si no s'avisa alls propietaris interessats «n
buda en aquesta Secció aquells objectes que volen quedar-se sense lloc en l'esmentat rootipacló
de tei+es qu» s'ban d'Mfets cn dimens ions reduïdes i construltó anto<>amió.
Proririonatment poden anar a snbscrlure's proplar amb motiu de les dites obres,
que hom, amb els mitjatr* que compti, i
pugui donartas. mostri cls^ graus de tèc- a casa del tresorer, carter d'Avinyó, «. qne ipoden formular reclamacions con- |
nica, de gust i d'habilitat que en sa tasca tots els dits feiners, de dos quarts de vuit tra í a necessitat de l'ocupació de I#
diària dc taUcr, el jove obrer sap esmettar a dos quarts de deu.
dites finques.
Els qui estiguin dedicats a altres arts que
no signin les mannals, poden. presentar LA DIADA POMBLUSTA
Les redamacions es dirigiran >
mostres de llur treball dintre de son comerç
DE GRANOLLERS l'alcalde d'aquesta ceçital. i podran
O despatx.
Els
PomeUs
de
Granollers
celebraran
diuIV De le» labors pròpies de la dona. — menge vinent una gran diada pomeUista. fer-se verbalment o pèr escrit.
Seran objecte d'aquesta secció tot allò que q
e cs creu qne assolirà- un gran èxit. pre- Els propietaris int·essats són: Ji>
dignifiquin labors en sentit artístic o de nu
ent més relleu encara pel fet d'aasistir-bi sap Martínez Ferrer, Madrona MokU
luxe. com també d'una finalitat pràctica i En
Josep M Folch ! Torres.
ntiHtiria 1 tinguin ua marcat caire cataA les set del matí hi haurà missa de Co-Rovira. Amadeu Codinas Morell i Malancsc.
munió general amb plàtica- bel Dr. Frode- nuel Salas Sureda.
Aquest? Secció ha estat creada per a es- ra, i cs practicarà la visita espiritual a Nos- Les terres a expropiar són Ses qu*
timular a le* pomellistes a conservar aques- tra Senyora de Montserrat.
ta tan preable dot, consistent en l'endegaA tres quarts de dea, afribsda d'En Folch queden fora de la línta aprovada pe'
ment d'una casa, virtut que fins avui ha es- i Torres. Tot seguit es beneirà la bandera H'AJuntament.
'
tat l'hcnrós patrimosu dc la dona catalana. dels PomeUs de Joventut d'aquella ciutat,
Concurs literari - pràctic d« cacoià
la
q
u
a
l
serà
a
p
a
d
r
i
n
a
d
a
p
e
r
la
senyoreta
La finalitat d'aquest concurs no va tan Montserrat Rovira i el Jove En Josep Brnssols encaminada a fer més. remarcable lite- tenga
ràriament la vigorcoa i_gràcil sobrietat de ' Després es començarà l'Ofici, en el qual AUTORfTZEU LES NOTES DF, LES
la nostra parla, sinó q:K també persegueix dirà el sermó el P. Zacorias Se Llorens,
la dc fer obra pesitixa o en «1 que atany a caputxí, conseller dels Pomels d'Arenys dc ÜUALS EXS PREGUEN LA PUBLICAla seva divulgació pràctica. Per això es Mar. Un chor de pomellistes cantarà la mCIÓ.
iv AMB UN SEGELL O ONA FIRdivideix en dues secaons que comprèn ;
sa de la Mare de Déu de Núria, del mestrMA
e QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
I La llengua cafalatia literàriament. — mossèn Romeu.
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( T e l e s p r & m e f l
taí al canal dlsàb*' n pe? a romprèstit de 48 ntiltoòs per ampliar el
proTcimen; d'aigües
Madrid.
Un SECRETAíU «Jóna lectura 41 nua
proposició Incidental presentada pel
senyor Bas relativa a les suspensions de regídons en l'axervivi del
càrrec, que segon la Uel Municipal
no pot «atendre's més enllà de 60
dlés. sense dictar-se aute de procesisament contra els mateixos, havent,
en altre cas. de rpinfegrar-se'li als
seus càrrecí.
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També Insisteix en parlar dels 1la qilal el Parlament ha dipositat là
Esmerfta l'eedevingut en alguns parreus de Molledo i deis íerro^aris se- i^íVa eonflanva. Es una Comissió ln- laments estrangers amb motiu de ia '
òeccíonats en 1917, pregant a Oa pre- vesUgadora. ; ia investigació en tots guerra europea.
Madrid, 12, 8 30 nu
sidència <[ue habiliti un dia, com els ordres ae la vida és reservada i
Per tot l'exposat, es ratifloa er. la
H mlnfetrí- d'INSTRUCtíO PÜBLImés aviat millor, per a expianar l i Uo ha de ser també en l'ordre par- seva creença que els treballs de la!
I^a promet lenlí en compte el prec
interpellació anunciada, requerint ia lamentari. Ran éa tractar-se assump- comissió de responsabilitats han d'ésIjjimuJat, perO fa avinent que per
presència del cap del covem.
ics i de documents que no convé que ser íecrefs.
ter aquestes dedaraclona és n-eceses facin públics i per tant seria, al'EB
senyor
TEJERO
s'ocupa
dels
esEl senyr BARCIA insisteix en les
F j ; obrir una iiiíormaciú, aveaçant
menys inconvenient, que tls dipu- seves anteriors manifestacions, puix
tralls
causals
iper
les
tempestes
d'a
1,,^ el seu ànim està Indi nat a què
tats
assistissin
a
les
çeves
deliberaquests dies a la província de Saragosel seu propòsit és el de mantenir el
Vi declari monument nacional la resa, i demana al govern que a-mdi amb cions.
dret dels diputats a assistir a la
L·n.iia Caíodral de Sigüenza
urg&ncla en auxili deia dornntflcats.
comissió, enoara que comprengui les
El senyor FANJUL rectifica.
El senyor TORMO exçfliva tonibé
El minlS.tre di? la iCOVERNACIO
Diu el senyor Fanjul que ha cre- raons de discreció exposades pel prehjc heileses artístiques de la Catecontesto "que el G i m m està disposat gut veure en les paraules del senyor sident en els casos que ha esmeniat.
Ordre del dia
fjril de reíerèncla. i les raons per
a fer el que pugui en auxili de4« dam- Ocmilngo una ofensa a la seva digEl Sr. AYUSO diu que si es vol «uu
-juals .no ha estat declarada moï.u.
S'aiprova l acta de la sessió ante- nificats.
els diputats no assisteixin a aquesta
nitat.
sent nacional. '
rior.
ÀttU no l i l ha fons de calamitats,
comissió s'haurà de modificar el ReEl senyor DOMINGO ho-nega.
.vmmeia una interpel-l^ió sobre
El Senat passa a' reunir-Se en sec- però ^'apellarà a «Itres mitjan?, tals
El PRESIDENT diu que *JI no tiau- glament, puix mentre aquest I w pfreíjuest assumpte.
cions.
com promoure obres públiques per ria tolerat semblant cosa.
miea no hi haurà manera d'impeRectifiquen tots dos senyors.
! .Tullorur la situació déls publes perPoc després es repnín la sessió.
m senyor FaNJUL segueix dient dlr-ho.
0 s·snyor HERRERO s'adliírelx a
Es dóna compte del resultat de les- judicats.
31 aixj no es fa es vulnerarà -íl
que no veu quins motius hl ba per
|la peUdò del senyor Ubierna.
El senyor TEJERO reciiflca.
iTecclons.
a negar els diputats rtfeisaèucia a Reglament
EJ marquèà. àa VILLAVICIOSA
Dia que el cas de Saragos'a no é? lea deliberacions da la Comissió de
Es dóna lectura del dictamen sobre
EL PRESIDENT. — Sense perjudici
lecuocia diverses inteirpel-laclons.
el projecte de llei reformant la d'e- com «1 d'altres moltes pOblattcn·: responsabilitats.
dc ràodiíicai els preceptes del ReglaDiu que les venials »0n «4 patri- mi^racló.
dEspanya que taAbé 'han sofert per
Quan més no passaran de tres o ment en moment (^ortü. es pregunImonl dels nens 1 dels boigs,
ordr-; del àte per .-. de- les tempeste;
quatre el* que assíduament in con- tarà a k. Cambra si per aquest cas
Oesgroctodameat —afegeix—Jo no màS'assenjrala
coccret. acorda que els diputats nu
i S'aixeca la
Olversofi DIPUTATS protesten, dient corrin. 'Protestes a üa majoria.)
IÍÍK un nen, perqu* vorejo «Is einquan©I «enyor BUGALLAL. — Al princi- assisteixin a lès tasques d* la eomlíque (aínbí en el? «eus districtes els
I . perd ningú em poc impedir que
pi, «I: però després serà una altra sló de rasonsabilItalB.
danys han esiai gr
CONGRES
Èigul un boig. (Rialles).
Feta la pregunta per un secretari,
£1 senyor TEJERO llegeLX un docu- cosa.
Explica la seva bogeria amena de
El senyor FANJUL creu que l'opl- així s'acorda.
Madrid, 12, 910 n i t ment en el <jual es diu que ha desapaIcervantes. Jo s6c —diu —«1 boig de
El senyor AYUSO. — Amb el meu
Diu el senyor Saborit que les com- regut per complet el poble de Sant níó no ha de veure bé aquest buit
|l3 guardiU..
que es vol Pw al voltant dïiquesta vot en conlra.
Veient les desgràcies d'Espanya, les panyies d'electrií.-ltat han aconseguit Joan;
El ministre de la GOVERNHClO «tó Comissió. (Grans protestes de la maOrdr» del diu
I persones sensibles han de toroar-se que una comissió d'enginyers del ministeri del Treball donés un dicta- diu que de lot s'ha/preocupat el Oo- joria.)
|bogeS lorçosament. '
Segueix discutint-se el projecte *9
men
molt
al
tseu
igust,
perquè
s'hi
vern
Acaba
dient
^ae
personalment
te
Aiinna que el mal d'Espanya està
llei prorrogant per un any l'a.utorit|(n què no eus deixen tenir idees. juatiüca il'elevació del ipreu del Quid. 1 A pellciú del senyor Fanjul, es He- confiança absofluta en totes les per- zawiò per a rebaixar en algunes poi-sones
que
formen
la
Comissió.
perO
Fa a^nent l'orador que es va ^ ^eix l'article 32 del Reglathent el qual
Espanya, com ja he dit en altra
tides més del 80 per 100 per sota la,
1. ;a3io. pateix la solitària, i és neces» tenent massa, i d i u que si la presi- autoritza als ministre»; i a tots els això éa cotnpaüble amb una altra columna de í'aranzel.
Issrl ueure-Ü el cap, puix no és su- dència vol reservarà «1 «««uir par- diputats, per a acudir a les cottil?- fiscalització parlamentària.
El senyor CAJS'ALS parla, en el terdant per à 'quan explani la inter- slons ssense vot.
El Mnyor LERROCK d i u que el cer torn, cn contra del dictamen.
|í,cient treore-U alguns bocins.
•pellació
que
La
anunciat,
eu
ÍA
qual
Congrés
"ha
de
tenir
absoluta
con(El
senyor
fWMJUL
diu
què
aMr
Tou
L'ull esquerre del caip de la soliLa primera part del s^u discurs
Itiria. és l'article onze de la Cons- h i podran intervenir éls oradors que a la Comissió de re-sponsabUlfats a fliança en la Comissió i deixar-la la dedica a combatre la gesríó del
•ho
desitgin.
lliure
de
tota
coacció
porqué
deliberi;
l'empar
d'aquest
article,
l
un
diputat
|iituci6; 1 l'altre, el dret. és l'arUcls Vi.
senyor Cambó. puix amb l'autoritzaEl PRESIDENT diu que serà mi- de la Comissió hi posà obstadee. Ales- lespectant-se el iseijret del sumari, ció de rebaixar per als tractats Ins
Espanya és un pals de menors i de
donada
la
imponàncla
i
condicions
hore?
ell
es
retirà
perqu*
la
seva
preIrens, I per obra dels nostres govej- llor «eperar aquest moment.
partides de l'aranztíl. es trenci, la
Ei ministre del TREBALL creu que sència no coaccionés a cap d» la Co- de l'asaumpt© que es tracta, en el pràctica proteccionista dcï partit
I sants que ens coaccionen la llibertat,
quaU
va
embolcallat
l'honor
de
les
missió.
lla salvació d'Espanya està en el ça- es Jutja malament el sots-secretan
conservador, el qual sempro fou parDesprés ha examinat el Reglament. personeà.
Ipitol 74 del Qultxot, el reíarent al d'aquest ministeri, puix el senyor
tidari de la intanglbllitat de l'aranCastro és oro de4s mé-s capacitats per Dedueix d'això, que la Comissió de
(Ptr això, la minoria radical, per fel.
IdoctOT Pere Ració.
léU responscbilltats no es reglamen- raons d'elemental discreció, no asFa algunes (pintoresques compara- al càrrec.
censura la forma com
sistirà a la comissió i la deixarà en elsDesprés
*•
Afegeix que constantment ha pres- taria.
Iciyns sobre la terapèutica que utiGoverns espanyola procedeixen
absoluta
llibertat.
tat
atenció
a
la
vaga
de
BaaiCelona,
1
Si ha de. regSr-se la Comissió pel
jlltzava aquell doctor 1 el qu& cal ler
per a preparar ó s tractats comercial*
Xl senyer BARCiA reconeix las recomanant a funoioiiaris
Ln Ensenyament. Totes dues coses prova d'això és que ordenà que a n í s Reglament de la Cambra, .ei dret «ieïs
tèmtcs
a
la
dita
població'
una
comlesió
do
raons
de
discreció
que
els
senyors
drputats a concórrer a eüla és indubherveixen per a no deixar-nos fer la
la confecció dels tracials, sense la
i'Instïtyt
de
Reforenes
Socials.
table. Sinó. ho és. s'baurà d'estaüiliT Lerroux 1 Bugallal assenyalen, però consulta als organismes capacitats i
| nostra voluntat.
mSnW el drjt dels diputats a assis- als representants de grans interessos
Quan explani la InteipeBació so- algun precepte sobre l'assumpte.
Llegeix paràgrafs de l'esmentat oabre el fluid elèctric exposarà detalla•El senyor SAGASTa. president de la tir a la oojfl'.ssló.
|píiol del Quixot.
nacionals, com tenen costum de fer
La comissió, com totes, 6s una de- els governs estrangers.
13 PRESIDENT. — Ja sap 3. S. que dament tot el que h i ha sobre aques- Comissió, diu que per ia forma com
ha estat elegida, i pel motiu de legació dc la Cambra, i és Je suma
| c es poden llegir documents sense ta qüestió.
Examina els ídtiras tractats que
El senyor IGLESIAS «'expressa en les seves deliberacions, aquestes po- important'a mantenir el fur regla- s'han
autorització de la Presidència.
Ie4 des del punt de vista de la
den
ésser
sols
a
presència
dels
inditermes
semblants
al
senyor
Dominmentari
dels
diputats.
El marquès <te VILLAVICIOSA. —
reciprocitat i mostra le seva dlscon*
vidus
de
la
ComUsió.
go
sobre
la
solució
de
la
vaga
de
Bar|S. S. es dlveirtelx més gne ningú m
Els dipmats poden renunciar al sed fotmltat amb ells.
Si l'article 82 del Riegl'amem snn- dret, por raons de uliscreció, però nO
• escoltar els paràgrafs del Quixot.. celona.
Termina oposant-se al dictamen,
Diu _guie a Barcelona, de fet, e~ terpreïés al peu de la lletra, seria se'ls pot erigir una a'.tia cosa.
1 (Rialles j
com s'oposà quan l'autoritaació l'aCensura el Govern lliberal per no troba establert Testat de guerra, vul- tant com tramitar l'assumpte de lee
El senyor OTEYZA rectifica i man- provaren des Corts anteriors.
Icompllr els seus compromisos refe- nerant la llei' oonstmmvà de l'exèr- responsabilTtat·c a la sala de Sessions. \ i el seu dret a assistir a la comisEl senyor BENÍTEZ DE LUGO U
Ei senyor OUBIZA manilesta qua a sió.
Ireots a la retorna de la CongUiuciú. cit.
contesta i repeteix part del que h^
Elogia
la
serenitat
dc
l
a
classe
ell
també
se
li
feren
indicacions
aL·lr
A ml — diu — em í a l'efecte d'una
P í r consegüent — diu — qUe cons- dit en contestar a altres oradors.
[ vedella, perduda que no sap on so* obrera de Barcelona i censura el pro- perquè es retiris de la Còïnlseiú, però ti que ahir no vaig cometre cap inRecorda que el senyor Canals es
cedir
del
Govern
que
no
correspon
creu que fié drèt per l'artSclo 8? a as- discreció en assistir a la comissió.
jujer-s© i per fl acut ai refugi
quedà
sol en les altres Corts qutan
sistir a la Comissió.
a la m-a significació Uiberaü.
|<l'aixo de les responsabilitats.
Insisteix en què té interès en assis- jS^innulà Vot particular, sense que
Demana que cessi l'estat de violènNo es tracta d'una Comissió anti- tir a les deliberacions de la COmis- l'acompanyessin els seus correligioA Espanya la revolució està tocant
Jel vlolon. (Kalles.) (El president diu cia al qual estan subjèctes els obrers parlamonlària com estima el .senyor (Çió, perqu'ò podria aportar impor- naris.
de Barcelona, molts dels quals estan Fanjul, a fot estirar, serà una Comis- lants elements de judici per a la dejque està faltem al Reglament.)
, No hl ha motiu —<Uu—per a senEls espanyols sOn uns enntics, 1 presos a disposició der l'autoritat mi- sió extraordinària.
puració de les. TesponsàWlitats.
tir alarmes per l'aplicació d'aquestu,
litar.
Creu que en aquesta Comissió, més
lels responsables de tot són els capaEl. senyor PRIETO repeíelx que el
quan do 1.510 partides
Pregunta ai ministre de la Guerra que a cap allra. slhi ha d'assistir. 1 això és així, la minoria socialista autorització,
|ücts (Rialles.)
quf- lé l'ananzel sols s'ha rebaixat el
per
què
el
diner
pressupostat
per
a
ell té un espètial initerís en seguir les no té inconvenient en cedír-li un lloo 20 per 100 sobre 333, i niés d'aquest
1 oapodors, en aquest cas, són el
| partit lliberal 1 el partit democràtic. construir una caserna d'artilleria a deliiberaoionS d'·aquc^tu. planiyent-te en la comissió.
tant per cent a 83, advertint que en
La coooantració vingué al Poder iPontevedra es destina a una altra que el que no l i ha esdevínaut a Axdir
los partides rebaixades no s'ataoa n
Tots
els
diputats
que
puguin
aporU hagi esdeviofut ahir «n la secció de
Iprooment reformar la ConstKucló, 1 caserna d'infanteria a Astorga.
tar algun esclarimeat han d'aeudir a cap Interès essencial de la indústria
El ministre de la GUEBÍRA diu que Juntes del Congrés.
Iquan arribà se l i ha arronçat el
l i Comissió amb eilS; i això ho lia espanyola.
no es pot fer l a caserna projectada
|i!ombríírol. (Rialles}.
El senyor DOMfflíGO diu que la Co- j comprès la Comissió en obrir una inRectifiquen tots dos senyors.
a
Pontevedra,
perquè
no
es
compta
missió vol donar publicitat als s'-us ' formació escrita.
No interessa que condimentem 80
El senyor CANOVAS DEL CASTI•amb
més
terrenys
que
els
cedits
pel
treballs i en prova d"aixo el seu priI generals 1 SO ex-minlstres, sl des.El senyor OTIEYZA diu que ell té
formula algunes observacions 1
líiés ens o'aaem tots a pendre xq- municipi, i que els de particulars no mer acord ha « t a t el de fer una in- elomenls de Judici que podrien contri- LLO
esposa el seu criteri, partidari de la
|colata a casa da Donya Mariqulta. reuneixen les condicions degudes. formació escita.
a aquests esclariments. I això no Intangibilltat de l'aranzel.
El cret dels diputats a assistir e la buir
'Ei President el crida a l'ordre.)
El senyor BARCIA anuncia una inés Jactànda. Per a tots és Vou de CoCreu que no pot negai^sei al GoEl marquès de VILLAViaOSA 11 terpel·lació sobre diversos assumptes, Cnnisíió és indubtable, p^fó cieu lomb. que el desastre <l' \nnual sobrel'ïplica que va a combatre més la 1 diu que ho fa amb sentiment, puix que aqueix drsi en aquest cas no ha vingué per la nostra enemistat amb vern la, prònrogal de l'autoritzaició
qüe necessita per a concertar nous
invioiabtbtat senatorial que el ge- •l'uneixen llaços espirituals amb la
ulUitíar-se.
Ahd-el-Krlm. Aquest pra abans amic tractats de comerç.
neral Aguilera (Rialles).
majoria i amb gran part dels minisE- senyor PRIETO diu quo lr. m!- d'Espanya. Per què deixà d'ésser-ho?
Cal recordar com es fixaren moltes
IA ttin al comte de Rcananones que tres; però en. el procedir del Govern
soolalist'. està disposa In. a ce- Esbrinar això. podria ésser la inicia- partides do l'aranzel.
& un aels principals responsables 1 veu que no és lliberal, fins a l punt nrrla
ció de les résponsabüitatg pel desasdir
un
dels
llo-s
que
té
e
la
ComisPRESIDENT anuncia que as va
tal regada per aquest motiu tem que que en ocasions, troba à faltar que
sl ni ha algun element de ia Catu- tre d'Annual. (Murmulls en la mado- a El
prorrogar la sessió per menys de
pingüí aquí nn senyor «enador a dir no estigui al banc blau el senyor San- sió
ria.)
bvi
que
el
vulgai.
dues hores.
I "tws quantes vertuts.
ches Guerra.
Està clar que els dipuVAi? tenen
^0 to<iul tant la campaneta, senyor
Això i en ta el deure de dir-lbo aquí,
El senyor NOUGUES. — Doncs deAnuncia una InterpeUacíó sobre la dret d'anar a la Camlssiú, però els i ja be còmplert amb el meu deure.
PKsident. (Rialles).
manarem que s'acordi en votació nosituació dels reus de Benagalbón. al- sccialistes vçtetn·M rtnicii·i'an en
•Ei PRESIDENT diu qua a judisl seu, mlncl. puix volem que el país s'as-Anuncia al ministre dllnstruccló gun dels quals ha ontret una greu aquesta Coufssió, no semen la i;e- els diputats no poden ni han d'assis- sabenti que per aprovar uu projec•
Pública ima InterpePacló sobre les malaltia a la presó.
ceiSltex de ftscal·lzar la tasca de'9 tí'- a la Comissió, per les raons que te d'aquesta importància només M
"iafieiències de 1 ensenyament a Es- Demana al ministre de la Guerra SfC? ;ep 1èse.itaats
alguns diputat^ han assenyalat.
ha 40 diputats a ia Cambra.
| Pinya.
que digvd el que es vol fer amb els
El senyor BABC1A manifesta que
En lot sumari h l ha una part seEl PRESIDENT.-- Eslà bé, però eX
soldats
de
quota
<le
1K0
que
segueiel dret del diputat és Indiscutible i creta, i la gesüO d'aquesta Comis- president no te més remei que dema-·
S PRESIDENT. - Crido novament
xen
prestant
servei
a
Melüia
no es pot coartar. Aara bé: Si els de sió t^ aquest caràcter.
1 l'ocdre a S. S.
nar l a pròrroga.
El ministre de l a GUERRA l i con- ia Comissió creuen que la presència
El marquès de VILLAVICIOSA. —
Hi itàufü declaracions i testimonií
El senyor NOUGUES.—Nosaltres hjj
*nia vençut el comte de Romanones testa en forma tm -tic indecisa, dient del diputat és ptr ells una flscailt- que no podran fer-se púMlce. inclòs votació nominal.
^que s'estan reorganitzant les unitats zacúó, els diputats voluniàriament per a evüar maníobre-s que ej tra' inasíírc i^titOtes).
ün secretari ta la preguuia..
El ministre d" INSTRUCCIÓ PIÜBLI- per a poder repatriar aquests noi- h ^ i de deixar de concórrer a la Co- men fora de la comissió, l que peRepublicans i aociallsí'js demanen
dats.
missió.
drten ttamítar-se si es •coneguessin els votació nominal ,1 com que «10 hi ua
1 tiadaCCePt* ^ iaterpollació anunUrabails de ia comissió.
I EI senyor BARC1/V no «s úóua per
Ei senyor B U ü a l l a l diu que
els 70 diputats que assanyala si Reduc
1 UTVW^TADO anuncia' satisfet amb aquesta resposta i diu tracta duna Comissió extraordinària
A tot arreu en les comissions ex- pUment. perquè siguin vàlids els
«ia interpeüació al Govern per al i que tractarà àmpliament d à q u e j t a no prevista en »! Parlament. Per con- traordinàries t d'Índole leliocda, els acords, se suspèn el debai 1 s'aixei
au* « joncedaíTl i a v a ï de i'Es- 1 cüeetió en una inteipellaclA.
següent és una Comissió aquesta «a alf utais no hi as&isieixen
i ca ia sessió a Ires quarts, de nou.
SENAT

t X VEO DE «CXT.flCÜNYA
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
A i arucie segon s'afegirà el SeASOCNSOS
; «ions per a aperar-lee. ^
ÜQUrkl, 13, 12 30 mfttlAaOa güent paràgraf:
Els counaaionaw es proposen veuSabem que ei finca! dal Tribunal
L)espatx otXcíM de Ouerru.
JEl processat tindrà dret, des del Suprem de Guerra t Marina ha infor- } re. detnès, ais senyors don Melquie«L'Àlt Comassart d'Espanya al Alar- primer moment, u aconaellsr-se à'uií mat favor» blemeol els aaceneos del ; des Alvuez i akréb polítics.
roc, d* T«tuan i-staot, participa a Uetrat, el qual des del mateúfTfii- general tMarzo,
tinent ooroool
VISITA
wgueet ministeri:
tant de la designació, podrà assi»- cap del grup de regulars de Larraix
Una representació de la Federació
Sense ncvetut a tot el territori 4el j tir o Intervenir en totes les diHgèn- senyor Gonzàlez Carrasco, del capità
j Nacional de ferrocarrils espanyols
protectorai..
j des de la prova.
eenyor Rosa les. també penfmyeols acompanyada dai senyor Largo CaEL PORT OE BILBAO
Els sumaris instruïts en virtut d« als regulars de Larrplx
ballero, en nom de va directiva de la
Els rumors cirouiais a Bilbao de i aplicació d'aquesta llei no podran
CONDEMNA
Unió General de Treballadors, ba viíjue «1 titn'em tniotaa'a d lnabal·lar éaBer ü'eclarats secrets en cap cas.
Avúl ba estat feia pública la sen- sltac al ministre de Foment per a
61 port de JUütoao per a l'emboicaaieni
PROJECTES DE LLEI
Ü^eial^rants, estan mancats en abA tnés a nrts del projecte de re- tència dictada pel Consell Suprem de exposar-h diversos assumptes que
solut de XonameiM. i íorma de la conlrllwicló terrttortal Goerra 1 M'arma, contra el capità d in- afecten a la seva classe.
f onterta senyor Iglesias acusat de tres CONFIRMACIÓ OE LA SOLUCIÓ OE
íPer a e^rinar ço que tol hagués i «d nunlstre d'Hisenda es proposí, pre- deüotes
d aetaía, la. causa del qual es
LA VAOA OE BARCELONA
Üe cert sobre «1 .parth-ulair la Cam- ' sentar els següents
aBUr.
Madrid. 13. S matinada
tea de Comerç de BUbuo ' i el Gen I . Un sobre concessió de crèdits ex- va•Laveure
dictada pel Consell Su
tie ibero-amerfcà lelegraflà al d»pu : traonHnans. importants més d'un ! premsentència
El
ministre
de la Governació ha
de Guerra 1 Marina, contra «1
nr.i'o de pessetes amb «festinació 8
tat senyor (Prieto, el qual. úmned^u,
| manifestat aquesta matinada que en
que
algun»
periòdics
diuen,
és
de
=ei
!
alguns
ministeris.
aBeni, es ipersonà al minfeu-n del t-re
1 anys de presó,
. . una nova conferència mantinguda
•ball. atMoititxant-lo «1 senyor Oha.pa
.amb el governador de iBarcelúna. l i
Ln altne modificant l'apartat Heprieta 'perquè de la ananera niés ter
NOTES D I L PALAU
havia ratificat el senyor Portela la
nSnant desmentis el rumor ciivUlat. 1 tra A de rartlele 86 de la Itel de pressolució de la vaga de tansports d a
£1
vinent
diumenge,
a
la
tarda,
mar.
JB QOP el GoTem no l»B\ia'-adoptai ' supostos \1gent, que estableix deterquesta capital
xara
a
la
ui-unjt,
on
passarà
l'estiu,
minades regles de prelació per a la
cap resoliitió en acpiest eenm
com
tots
ele
anys
la
ifttuniu
do....
-.
LA VAGA DE BANCA I BORSA
' construcció «de trossos de carretera 1
P - PROJECTE D'AUTORITZACIONS i per üKim
Isabel.
A darrera hora de la tanda, la 0>ARANZELÀRIES
—Aquest mati ha t * * » al Palau, ei reccló del Banc Crèdit Lyonnals ha
concedint a donya Maria
lAvul ftn estat el tema de les con- deUnla altre
Visltació Jover i Torrado. vi- president del Senat, comie de Rouia- acceptat les bases proposades pel Sin(Perses polítiques l'anuiiciuda oposi- |j dua
del governador senyor Reguerai, oones
dicat Ulure d'empleats de Banca i
Wk" oniH al 'Ifíroiecte M'autorluanó
IV la seva sortida, i a preguntes dels (Borsa.
pensió anual de 12.500 pesaetes.
BranzehjTía preparen ai Senat ois se- la ELS
periodistes, ba contestat ei comte, que
TRACTATS DE COMERÇ
6'anuncia per a demà la declarapadors ioaícos.
El senyor Sànchez de Toca comen- Oee de que oetseà en el seu exercici de ció de vaga a un Banc no designat
S T » i n aqumia «aida e í'Alta tant aquesta tanta davant d'on grup !a cartera de Gràcia i Justicia, no haCanAra que el sen vor E d te va nia de periodistes les conseqüències a que via estat més al Palau, i que en as- encara, per jjolidarilBit amb els va(Bon íredertc;, a ri-queriments del pot donar Il8c la discussió dels nous sabenter-se que mar»jven SS. ASM. guistes del Banc Bapanyol de Crídit.
Covern. to avia desistit de denkanar tractats de comare, posà de manifest per al seu estiueig, havia anat a ccan L'ENTERRAMENT OEL P. MANJON
Bl quòrum» per a 'l'aprovació defl- els perjudicis que han 'tingut per pbmentar i acooxüadar-ee'n.
Granada. — En arribar el1 cadàver
WTft'jvn de l'eeraentat projecte 1 que al pals els concerts-econànnics fins ara
del P. Manjon -a les Escoles de l'Ave
—•Ha
e^tat
al
Pa!*.,
compltmentant
ta sevn innerveiicíè en -efl debat es
amb nacions amigues. De ta" al Rei. U Comissió de l'hoanenatge Maria volaren alguns aeroplans miJtaTrtarlu a !«<bütTe el díctanien. amb vtçients,
litars.
forma, és alxO cert que està demos- a en Cai)al.
oljrunes modithxw.·lons, per entendrí trat de forma evident que sl la orienEn tancar^e el fèretre la gent s'hl
La
presidia
l'ex-nünistre
senyor
Qoe lesiona en grau manera 'lu síde- tació liagués estat una altra, Espaabalançava. besan= les mans del caFrancos Rodlguez.
pïrgia nacional.
nya sttiaguera beneficiat Ien morts
Els comissionats ban remès al So- dàver.
Amb robjeete d'arrMjar a una lór- uiíliuDa, .•
. • | en ^airvl amb birà un volum, ei qual comte 120 treLa multitud plorava.
tmila de soluctó que permeti atoreu-" anTnesi). labsund lègim «grans ftaairs L·j.IL enaltint la saviesa del doctor El cad&ver Tou enterrat en la cripJl·lr efl debut, els i'epi'4£entant& e Coits titats arribant-se solament a recap- Cajal. del qual treball en sdn autors ta de les Escoles, sota de l'altar púper Biscaia han aoHk ltai per a deínà tar 1.200 milions.
blic.
tots el savis de tçt el món.
e les dotze una entrevista al marEl públic, agenollat, ba presenciat
En
sortir
del
Palau
ba
dit
el
«myor
q w - d'Altoucemas, 'per a ej^tosaivli
Creu el prohom conservador que _en
«odrlguet? als periodistes que l'acte del «pell.
k e aspiracions de la Indústria side- la discussió d'aquests tractats de co- Francos
La societat de comerciants de coestava acordat que i estàtua d eu CaTúegiïa *n rel atio umb la inodiflta- merç s'estan tractant uns de tan per- jal
lonials té la Idea d'erigir una estàtua
sertgis al Parc dç l'Oest.
|CJ6 aramétória.
judlcíals cou els anteriors.
L obta durarà aproximadament un al P. Manjon
Donat Teepciit conciliador del pre-.
LA LLEI DTMMIGRACIO .
anv.
Eàdeni " i Consell 1 l'aprerniant neAquesta tarda ba tomat a rfunirINAUGURACIÓ
Bessitat de clíuisurar el FaTliament at la cftinissló permanent del Treball
Aquesta 1 tarda, amb assistència del
yt setmana que v*.
de supuiai que deixant redactat el dictanjeu sobre el
è^arribi a una transaci^ú d'toarmoiria .projecte reformant alguns articles de Ba 1 el ministre de Foment, i el
Curiositats mundials
biflbe de Madrid, s'ha celebrat a Cerf 00 arribin a ésser eíecUus ois anun- la llei d'etpmigvació.
cedHJa
,la
inauguració
del
ferrocarril
cis d'ob9QMüCiú qua$i èó les daneEn el dictamen ea fan algunes lleu- elòctric que via des de-l'estació de
ttes de l'etajpa par!au«ntàm.
PER A FER DIR LA VERITAT
geres modificacions que no afecteu dit pobíe al pon de Navacerrada,
UNA ESMENA
a 1 essència de la reforma projectada. amb un recorregut de' U quilòmeA
la presó de Sant Quiati, a CauLES TASQUES DEL SENAT
{Signada pels senyors Guerra del
tres. .
tònia. s'han íet. segons emia l'«}nEit senyor Sàncnez Guerra ha estst
' Bx>, Iglesias (doo Emiba), Cosset
Ets Belo ban estat rebuts per l'al- transígeamt·, unies expertències tnoit
^doii Fenan , Barcla. Behran. Ler- aquesta tarda al Senat conferep-ciaat calde
. •. •
de Cercadilla. el consell d'ad- curioses.
bous i Oteyza s ba presenta! al pro- amb el comte de -Romanent sobre els ministració
El doctor R. E. Hous$. va -igaf^r
jecte de tinença d "amies curtes la diviersos assumptes que en l'actualitat, companyia. i élts empleats de la
uns quants criminals, els va drnar
e». discuteixen en el parlament.
Begüeni estueua:
injeccions de scopolàmïna. una meDETENCIÓ
Larlir.le primer queaarà redactat
£1-president de l'AUn Cambra ba fe«
na d'anestèsic usat en cirurgia en
A-tttitna
hora
ba
estat
detingut
i
Md la segiíem fornia,%"eure ai cap del partit cousen-ador
determinats casos,, i els dl^uem-oe
«En entrar en vigvr en qualsevol les bones intencions que ell Ha re posat a disposició del director gene-' operats van restar en una sttü&ló de
^art del territori nacional la present colli f sobre els dtferen» assimptesi >ral d ordre pübiíc el president de senú-somnolència oue eh conservava
Bel, es consideraran caducades to- que hi ba en tr&mitacki en. ei Senat. La Velocitat, Francesc Gondero.
e- coneixement encara que e's debites les ItMaelee Ú'út d armes de les
LA FACTORIA DE MAT ACORDA
lités la voluntat tmeirogals van conTambé ba coníerençlat el senyor.
BnotnRnartas ctu-tes i quedarà proin- Sàncbez
Guerra amb el senyor SftnUna comjseió d'obrers de la dras- fessar la veritat- dels seOs lets. i aixó
bída Au «ewa linenva a tots els que no ctoéz de Toca.
sana, de Ma"-agoida. a la qual acom- va permetre saber que un condemnat
•armin part del cos de vigilància 0
Sobre aquesta entrevista ba dit el panyaven els representants en Corts, a mort era innocent, i que altrei.
Do usin anrtorme 0 distintiu que els
senyor Sànchez Guerra que no havia la Diputació i l'Ajuntament de Cà- presos per robatoris !n3igT!iftcant5,
dicreditl corn agents de rautornat.
iingut cap fl polític; que no havent' tàlT. i de Puerto Beàl. ha visitat als eren culpables d'assassinats.
La tbwnça d'armes curtes per per- ! dissabte abandonat el seu domicili i senyors Lerroux 1 Ls Cierva.
£1 director de la presó ile Nova
Bones no compreses pn els' casos ex- I no bavem-lo vist durant aquests do?
El primer s'ba ofert per complet Vorfc, ha demanat fer un assaig amb
Dfesa^ts en el paràgraf anterior, es | dies anà a veure'l per si estava ma- aJs.cotrtíasionat».
els seus dispesers.
oonswlerarti delicte i es castigarà amb i lalt i ep saber que es Trobava alEl senyçr Cim-a ha dçmanai de1 un diari creu que no aniria gens
m peoa».
Senat acudi alli per o saludar-Iò.
talls, concrets de les seves pretén- malament, quan es vol Interviuar un

poíioc

donar-d abatis un» injecció

de •M·fynJfrnilna

LA PÀTRIA DELS HOMES CELEUP.ES
HI havia set ciutats de Grècia •7^
es disputaven ésser la pàtna dHoai».
En els nostres temps h « n vist du^
poblacions catalanes disputar-se tatn.
bé l'òsser el Uoc de naixença duri
home lUustre.
A França^ un home lUustre mort
suara, està en perill de restar sehst
pétria Es tracta de M. de Freyçin?i
Aquest polític va nèlx.er a Foix.
Aflége, 1 la Socleté arie^eofte des lettres. sclences' et arts, va proposar a
l'Ajunlament col·locar una placa 0 làpida reconlatoria a la.casa de )a
ça Azéma, on va morir.
L'Ajuntament s'hl ba refusat 1
donat la raó. Sl M. de Freyçinet va
néixer a . Foix. va ésser accidentalment. perquè el seu pare era ÍBficíonari. i- tot sovint havia de canviar iit.
résÚààòia, M de Freycinel rnai navia
demostial el més ileo aleote' ven
Foix. i eri conseqüència, no se'l po;
considerar fill d'aquesta ciutatEIs pare'- que destinin llurs ftlls a
ésser grans homes, obraran íàvlamfem
si els donen a escollir una prolessic,
que no els obligui a anar Je lua
cantó s 1 altre,
UN MORT QUE ES VIU
Un rrancè8i M. Auguste Solez va
pendre part en la guerre. el van :reii.
re mort per haver caigut presoner. 1
al registre civil fci van fer conàtar is
defunció.
Acabada la guerra i alliberats els
presoners. M. Augusts Solez va reaparèixer én el seu poWe amb'"gran
sallsíaccló de tots els s«us. Però. beu's
aquí que va haver de menester un
servei de l'Estel; 1 à la primera'- ofl
eina que va anar Mr'l van treure del
àavsnt perquè era mort 1. ben .mon,
segons constava al registre
L'home, aleshores, v» Unit a l'alcaldia del seu poble a fl de desle;
l'error 1 fer constar qpe .era viu :
ben v i u però van ésser tantes^es formalitats que l i van exigir 1 els requi,
stts, que va (haver de oomplir anain
d'Herodes a Pilat, sense resultat, iei
del 1918 a 1982. quan. cansat i avdmt,
ha renunciat a la rectificació i sa
consola1 a restar mon oficialment.
Però es troba que no pot casar-=e
perquè es mort, m pot votar, perquè
és mort !a lEspanya votaria una pila de vegades,, m pot cobrar un gu
postal perquè els moris bo cobren
Praacament. deu wsser una situaciú
testant -avomdà
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e s p e c t a c l e s

Ha monra-a-tueslaf-innit 1* que foú limesa. >»'n°"~1 Pcni A i««ntW. oae ns:
ftp2aii(£m el^aOBtmi avís i pam al I,Krnnt conroerftfic Wanurta Facmantr iíí

fj-rm); U T.rrrdo, Fontsama Moreno. EsneCito, Kaqòlaid i ahm mottts
acasecnl fama amb <i im·almr etpecs
cle cMabiUeà, sàtira peUtica de l'època
La NanÜDi va debutar al Liceu l'snj
IS68. pcwat despA» al Kciaü, oc acocsegul un èxit taa ressonant com el d'aquet»
c»t»itaj Desptés va tecdrrer triomf^lmeor eU
etcenari».
•

Carresponent a l'assenyalat favor qne Is
més djytiosídes fomtir* de. QrAcia-diïpcnsea
a les selectes vetllade» leatrala que es ténen celebrant al formús local de l'Orfeó
Graóeac, a càmc de la Companyia Qit*
lena de Declamació, oqusia ha oisasitzai.
per al vinent diumeiure a la sit, una en"
ordinària fonció que serà dTiomenaige a
En Jnli Vallmitiane i en la qual seran pesa
des en escena, amb tota cura i propietat,
te» celrt»radr? obres de tan, aplaudit autor
atmmniialel· «A la costa brava» i «Els ia»pm
En atenció a l'homenatjat peadran par.
en la dita representació, oltr» Ica «enyote
tes Valero i CoecoIIn i els senyors Cirera
i Cumelfas. que intesren la. Compao'yib e;•nentada. l'aplaudit primer actor i direttor
NTEcnc Giménez ' i altres valnesos «lemesc
-del teatre Xomea.
Per la importància de l'denc dramitie i «
IfraatCa a èsaer de Ohtóa ITiomeflBtíai
es VX preveure que la dita vetllada teatral esdeviadra na magne esdensiaest per
la barriada.

A v í s :
A tots els noseres subscriptors '
amics advertim que L a VÇU OE CATALUNYA agraeix cordialment Ui
Indicacions que 11 puguin ésser feta
I les col·laboracions esponiÀnies. No
podem. però. ni retornar els originals ni mantenir correspoodèncu
•obre les suggestions dels nostiei
amics i lectors, encara que viagW
Inclosos a les cartes els segells per •
les respostes.
Tols ells cbmpendran que Unr propi interès ens obliga a no esmerçai
el temps sinó en el servei del públio
1 que ens fóra matertalment impc*
•Ible sostenir correspondència ami
cada stwscrifftor sobre apreClacloiB
clrcumstansials de política o de conducta.
Alió no to! dir. però. que W
»?ralm totes les Indicacions que étu
piieuin ésser fetes tenb espertt P*'
y ^ ' c 1 que no aprofitem, recone
•««•. 1 » eniwestioiM q t » eigofn

E X V E U D E CATALUNYA
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el pobie, d a r r e r a

el

L

viatge

M ' h a g u é s llevat l'esguard ona espasa r o m ta
j o reconeixeria encara, poble meu,
tes cases ; per l'olor de l'encens la de'-Jíéu
i la-del moliner per una olor de menta,
i per la olor del pa sabria quina é s
* la casa de cad'un dels tres fleques,
i tot flairant l'espígol que es t o r ^ damunt la brasa
Hiria : — S6 a can Po, que ha v i n t anys que és malalt — ;
l'olor del socarrim t r a ï r i a la casa
del mçricscal.
Si' un filtre m ' h a g u é s pres la meva r e c o r d a n ç a ,
vingut ací que fos esgarriat, de n i t ,
a ma orella els carrers farien un gran c r i t :
— j o só la plaça vella pn tot el poble dansa,
—1 j o aquella de les botxes, tan plena de t r a ü t ,
— 39 só la cantonada
on, roja del ponent, v i n g u é l'enamorada,
— j o el carrer del safreig, — j o ©1 carrer del mercat,
— j o aquell de la taverna, tan negre i mal girbat,
-r- j o bó el camí reial de tanta de requesta :
eres petit, petit ; ton pare, cada festa
dins la s à r r i a de l'ase, que bramava sos dols,
et portava a la vinya, per mos blancs giravolts.
" Sa ú n a makvenfura m ' h a g u é s llevat el seny
a le$ ciutats Iluentes on tot é s traidoria, 1
no en tindries esglai ni em faries cap reny
i t à dolcesa m'a.compassaria :
j o escoltaria el bon
_
ocell que canta i cl molí de vent que gira ;
perdria mon esguard l'astorada guspirai el renporeig de fulles em tornaria el son ;
en front de cada terme, en front de cada e s p é n a
. j o sentiria un tros d e . n i t que m'abandona;
• a cada mata, a cada roc de mon c a m í
fKOU ressuscitaria una esma antiga en m i .
- I , a p r è s d'haver segut en un redós daurat
a prop del rierol que llisca entre q u i n t a n é s ,
m ' a l ç a r i a tot sol, nu de fantasmes v a n ^ ,
i s ó m r i u r i a de mon dany passat.
"
jòsep C A R N E R
|La poesia popular a l R o s s e l l ó

E l

lirisme

Id A l b e r t

Saisset

, He p r ò w de dir, en una o du«s
Irap.nes.dé l'-AIrrtanac Ce'.alà», ço
íqu*. dèvèm a l'ribí·r·vacJ* d ' l nostre
Ir'·eu ifòmic, de parla tan natural,
|'?if s'ha. imposat a tots els catalans
|à«l Ro··seUó i ha fet. i tot. les delícies
li? la veritaWe eütte.
I AvuJ,,móIts motius m'crApenyen a
l'rtclélr à ü lirisme que, ça i lla, e*.
Iclaratx aquests obra: el més poderós
l i aquests _raotlu6, ét, sens dubte, l'al ' " " ' * que sento pel vell poeía. aquest
J-^ntment de' reconeixença qu« el»
•nostreí genis familiars suaument ens
J Alben Saisset .ha estet un poeta If•Rc, cobí ho fou " i s?n mestre, el
•Wiclós'latibTrtame Bensa^ fftra jo
l?: mostrés com im perfum dé liris1"" brolla dels seus monòlegs més
reeixits; però això és tan cert.
I ^ ' * diverses vegades la flor s'és *s•MrtlBda Uiuremcrr; hi ha hores que
y ' P"*» crtmfe s'entendreix, que l'adl^irsclA i la tendres» down a la seva
'"^giia-Tin ritme raée igual i unadolmés sostinguda
I *<«« .\made hr. havia remarcat en
u s«va Antologia Catalana fl907';
pintava en aquest llibre, excel·lent
o/ttenat. lee parts de l'obra de
l»4^5*1 1TJe ' i eemWawen atansar-se
a la conoàfció del poema. Em l i a réllegir-les. puix si aqqçsta
^ Ç i ó traeix un xic l'esperit dol
és manté enrars molt segur, i
?^,5:*ï*
iwsaaígifts que tertén
iirame d'Albert Saisset és netaPoï"llar; Mmbla *alinent que la
I ^ W * ' c t t a l a o » àmm menar-lo a
oonoepaó. 1 que «II obew \
f v u saha mralista de la

qual **> nodreix. Nò s eleva ell per
damunt del pohle, el qual troba en
la seva veu el seu Jilst medi d'expresNo res d"eloqüència; simplicitat.
.Albert Saisset no es perd en aquell
murmuri llangorós de paraules, en
aquella vana- sonontat, en la qual el
veri'èhle sentiment es fon. Es olar.
i segueix els moviments del seu cor.
Veu's aci, per exemple, els qdatrp
verso? que obren e! seu poema «Pobre mare»:

,

«Ou* són goapos los raainatjos
quen dc parlar tot just comencen,
que per ves acabar de dir ço nue
(pensen
vos fen ríaües l potos.»
Hom pot rellegir-los mil vegades, i a
cada represa hom els trobarà més
naturals El vocabulari no és, sens
dnbte, molt enlairail. Però aixè importa tan poc, si és espomani, si la
seva veritat s'ajunta a la dolçor del
tentimentl
Ele qot creuen que aquest art és
fàeil, no han dc fer smó prova d'escriure quatr? versos que com aquets,
amb ait«i foígança, vinguin a inscriure's en 4 folk lore. Són dictats
•per una admirable tendresa. Els Mterats parisencs parlen dels infants
amb més "ésprit»,' és molt possible.
Albert Saisset ejs esguarda com a
fruites en la Dum dei Rosselló:
•Sus la teva falda, lo dia
pemeiava en rient i en te cridant:
(Marial»
Heu's aci un infant adormit, damunt una planta florida, una cervtàuria acàs. a prop d'un camp de blat
que hom sega. El poeta satura, es
commou davant una son tan tranquilla. 1 pregunta:
-Quina doka plasenta cosa
11 devia alegrar lo cort»
I io penar en aquells versos
Latantaine eaerivi. en la pau naUfiga, sobra »; son d'Adonis dorment
en la frescor dcd« boscos.
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sLe plus « g e s'endelt snr Ta fen des
[z^Ityi1»- •»
'Nimfes de Vaux).
iFlore, Echo, les zéphyrs et leurs
[mcflles hateines,..»
fAdonie).
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pida enumeració de tots els «bjectes
que no ceMa de fer rodar en ses aigües, veu s acf la gran imatge rústega:

«I ha*ta un rarrlot recubert duna
[•ela.
tota blanca com una vela.
Aquest tnfaat dorm % prop del camp que hom diria un vaixell que fuig
on el seu pare sega: dia vindrà que
[cap & la mar...»
sert tunytt e la mateixa feina:
Quina veritat I quina vida! Com IA
-Sus la dalla Mineai com avui K) teu rao. el públic català, d'admirar el
[pare... sau poetal La pluja cessa:
Pia roeditacíéf serà segador com t i «I fent mualleiar la neu de Camgó...
vell Anton de Prades, com eís vells
pares de Patil Bergue, el pont» de
I qui no veu la gran muntenya.
Peztlla El ftll d'aquest infant. Ja ho- rentada per la pluja, esclatant i blame, dormirà en la vorera de! mateix va- Attals, imatges sovintegen cn la
camp de blat. Heu's ací un pensa- ploma d'Albert Saissei: l ens condueiment, davant del qual mohs roman-" xen, sense eeforç. alc indrets que desdran insensibles, i ' r]n',ntreslent la criu. Aquest és el prestigi d'una poepoesia és feta dc pénaamente com sia sana i fundada sobre l'observaaquest. Es una cosa tan simple, la ció.
poesia! Attals versos em fan creure
I ara bé podem deixar-nos portar
que el poble no s'ha enganyat, quan pej Canigó. Es el tema essencial dels
cl seu instint M ha dit que Saisset era poetcí rossellonesos; encara que no és
el seu poeta:
cl què tractem més bé. Nosaltres desaparelxeren i edl figurarà sempre en
«Sus la dalla blinga* com avui lo teu els reculls dels noelres néts, si tenen
[país...... la maia fortuna d'ésser poetes. S a » .
set el dibuixa amb una gran claresens dubte, en aquests mateixos dat:
camps que ell perseguia el vol del
• paipallolet· Hom m'objectarà que ••De neu de cap a peus cn hivern ta
un tal tema no és pas nou. D'acord.
. .
[vesteixcSi
Però el caialà permet parlar de les i si lo temps és clar 1 frano,
rosas. encara. Per tai com ha estat de lluny als nostres ulls pareixes
m^nys poül ens retrempa en la sim- com un immens fantasma blanc.»
plicitat dels motius j del llenguatge.
Cal afegir, també, que els qui escriuen
Es així quea pareix enllucmadnr,
en aquesta llengua, al Rosselló, re- els dies d'Hrvcm. Les mimoses i les
cerquen aquestes joves qualitats; sdelfes es bresííen en el clos dels jaraquests desriga i aquesta necessitat dins. La ciutadella de'l recó de Maexpliquen l'èxit delsmíUors ftíibres, llorca s'aixeca per damunt de les teumés llestos que un hom vulgarment lades, i el seu rosetó semMa que
no creu. Al ban Saisset d6n4, per al- parpellegi.
tra part, moviment a lémcs prou coL'estrofa que segueix és ben graneguts:
ciosa, en son depart:

tendrew^. Es par aütò que tots l'o»
mem. ai Rosselló.
Demés, la seva obra ens presenta
un quadro testant complet del nostre ollma. La tramuntana hi bufa 4
intervals regulars, Descobreix algunes íontanfr- i ens indica, així, motius que seran represos per la pocsial
del íerrer. Glòria a les nimfes eiernalsl
Cai amar l a sova Upnsnia. perquü
és natural, perquè flueix sense es*
lorç, perquè no vol geduir-nos ainh
arttflns de mal gust; i això són grana
qualitats tatrmateírs. No he vist «la
seus manuscrits; però hom no hi tro.
baria sinó correccions de bona ileL,
'El vocabulari és pròpiament rosse*
llonte 1 d'expressió corrent: un agradable i lleuger de fa Salancn. ATbertl
Saisset ha estat original a sa raaperaï
ha. emprat un llenguatge qtio d^trea
desdenyaven i n'ha acceptat totes leg
defoTmacions. Ha reproduït galhci&J
mes força semblants a aquòlls qua
Miistral retreia «. Aquilcs Mir. Però
és aixi que hom paitla de Perpiaiyài
l rençontom, o tal és, almenys, el
primer aspecte de la llengua. No és
nat a Prats de 'Molló, com Bolier, quo
no ha recalat davant l'hispaniamOí
No éa sa ortografia, com algú ha
pretès-, és la mateixa naturalesa del
seu' estre que 1 ha fet incomparablament popular; la qualitat dc la seva
llengua, tan irreapeettíosa amb la
gramàtica com perfecta en la viva(ivat dc l'expressió, és la veritat sorprenent de la seva inspiració. Ela
escriptors catalans no son, com hom
diu, uns savis o .uns erudits. 1 l'ortografia catalana és mil voltes tnenyS
compiicada nue no pas la francesa.
Ens sembla dificlll només que perqua
ens obliga a reaccionar contra aquesta; però l'estudi de toies les llengües
comença per l'estudi dels sons.

El fonelíssne a la IVancesa d'.vVbert
Saisset no ée res davant l a seva potent Inspiració. Demés, els seus poe«Gnarda;tc sóbrctot. guaida-te del I quan toma la primavera,
mes són fets per a ésser dits. Quan
[mainaíge del teu sé cspelletxen flors,
que sempre en i,é ealque una à fer.
que te fan, a l'estiu, una roba lleu- tinc el plaer de sentir-los, no veig la
Com si' hom ha pas sofért, se sap
[gera. seva ortografla, perquè aquesta éç
restableix espontàniament en els lla[que cn aquest a,tge i pintada de mil colors.»
vis dol qui reetta; car l'ortografia és
n"hòm té pa* ptetàt de rél»,
Jo hi discerneixo algunes modula- •a humil serventa de la pronunciació^
Consells graciosos en els quaJs sor- cions de tenor d'òpera, però l'amor La llengua d'Albert Saisset es niatué
prenen ei gest del poete i d somriu- * e l terrer és més fort que tot, i , mal- a flor d'aigua de la parla popular^
re de la vida.
grat jo mateix, cantussejo, novament: quo la \ciàfé sense esforç: d l ha
vingut a anitnar-la com una veta
Tal és també tití dels caràcters i«l
blanca, 1 nosaütres n'havem amat el
lirisme popular del poeta: d'estabbr- «I quan torna la primavera...»
moviment i la color.
se sobre una. síntesi. Poemes com
I la següent! Joan Araade. vós me
els que acabem de veure ens asseJOSEP SEBASTIÀ PONS
nyalen les llosetes i xarxes que ens l'haveu repetida bé de vegades:
faran Ia guerra, mentre ens acaronen »I neixen de tes corregades
els zèfirs. I . verament, això és de fa- aigües pures com lo cristall
bulista Ens semWa que estem desco- que per la penda arrossegades
brint els secrets • fins la neiuralesa
Entorn de «Medeia^
ÓÜ seu art. Ell no arribaria pas a corren, en ressaltant, s'escampar per
(la
vall..
aquest camí. sino ej basés sobre una
dosi delicada de sentiments. Li ptauFàcil i precisa, la cantada és comPrancese Pvjols.-^fcdeta',
rà de most rar nos la tempesta, de
TraoèdUí cn tres <KUs —
descriure la s€>va impetuositat, però i posta.
Ara, Albert Saisset. no es dóna per
Imf/renaa A. Lripez LlaVf
no es deixarà cómmoui*. EU gall de
sàs. Barcelona, 1903.
•la Catedral de Sant Joan bé veu tots , satisfet, fins descriu no resroenys una
els vents contraris que s'ençamissen leropcsta i ens mostra l'home isolat
Francesc, Pujols és un autor tant diper a fer-lo voltar, però resisteix a com Moisès: records dea Vell Testa- ferent
dels altres, qua les seves obres
la seve faisó. es diverteix a fer-nos ment; tal vegada, records d'un vell són sempre
actuals. Sense, ésser un
: graval. En una habitació, on Jo trecompadir de la seva sort-,
| ballava, hi havia una còpia bastant geni, té prerrogiaitiives que només als
N'n es tracta de procediment' Aques- • bona del Diluvi de Poussin: mai no genis escauen. I és justament aqueffi
tes accions i rmecions no poden és- 1 m'ha inapirat; t, al contrari, no po- accés de diferenciació dels, altres, el
| dia llevar els ulls d'una Anunciarà llast que impedeix alçar io- fins a la
ser més naturals.
• *
Aixi, la descripció de -Mal temps» dc l'escola florentina pintada sobre categoria de geni. Si es diíerenciés
ps ben bé la q w ens donaria un jar- fusta. Ara ]a no h i és; però resta im- menys dels altres autors. l'cqulllibrii
presa de taJ manera en ej meu re- entre la intenskat. i la priSdlga amdiner de Casten-Rosselló:
cord, que no puc escriure cap poema plitud — entre idees i imatges — esdevindria t^it. pregon en la seva cfora.
«Brumes de tols costar en l'aire s'ar- que no la vegi.
que aquesta ja no fóra. simplement
frosseguen;
Així, c«s objectes tenen una influènnegres, hom «Is-a veu muntar, mun- cia sobre nosaltres; però nosaltrps, genial com és ara —Si no fos abusar
[«.r de lluny. fot seguií fem una tria. Si Aíbfrt potser mica de la paradoxa, hom
qup. Francesc 'Pujols, l'extraoramb un gran bruig de tro s'aborden. Saisset haguts 'rehallar en aquesta diria
As genial perquè no és un gent.
.(1 se peguen; habrtació, s'hauria mirat, especial- dinari.
Cal, remarcar, però. aquell vivacíssim
i al fonso, la mar. furiosa, reftruny.· mcnV cí Diluvi de Poossln.
situar-se més enllà o més ençà del
Comprenc més bé el poeta, quan geni — funció constant de Francesa
Jo no Ift compararia a la dels orat- cm diu ei desc-mhort que hom té a Pujols,
ges de la Ifaréna. tan enèrgicament sepamr-se dc la muntanya nadiua,
reportada per Antoni Jotffre. Però sl la joia dei qui retorna, quen veu:
Heu's aqmí com, després dc belles
que Alben Saisset no es proposava
constaeracion-; I anàlisis, no podríem
pa» d'igualar-Io Es de tan altra me- •Tes penyes aJtes aparèixer
acordar a l'obra de Francesc Pujols
na el sci» estret
•
i blanquejar de lluny lo teu mamo aífifc qualifV-aiiií més just que el do
N'hi ha prou per nosaltres que el
• (de neu.» genial. — Car, és en veritat genial
quadro sigüi dibuixat, perquè des de
aquella espedalwsima manera d'obAqucsteti emocions constitueixen la jectivar els «dramatis persona» menllavors puguem deíeciar-nos amb ell
observant el deeenroMiamcnt de Ics essència del lirisme català, que tots tals, que constantment representen la
compartim.
bugaderes i dels gKanos;
part da protagonistes en les obres dels
. Albcn Saisset. ans ha parlat també fUòsotfs. — Els Blòsots, no serien pot-"
• I als gitanos que far lo ranxo sttsla Ode l'Albera. Un retorn d'excursió, cn ser herois d'una tragèdia «sui gène[sorra.,.• la nit crabautnada, en mig dc les al- ris»? B» a d i r : la tragèdia del ftiòtes bmçiieres blaiwf ics, l i ha inspirat sof, no seria tota sencera encabida en
Aquestes belles indicacions situen el més dolç. i <í m é s patètic de sos Ics vives vicissituds de cert mot o da
el paisatge i ens assenyalen l'acció versos:
tal conoepte — verHable eSEprauslò da
com en una clariana. La Basse. aquet «Jo hagués volgut baixar cada nit de ço que més ama el filòsof?
Manzanares dels Perpínyanesos, fa
[l'Alhera!»
gala de qualque humor:
Els mots o els oonceiptes, entesos
* •»
com a personatges, senee el cognom
Mnlgral
el
que
he
dit
dels
oratges,
de llur creador, no poden constituir
»De tant d haver parat sota el pont
[ja se venja, hi ha ben poc dr TomaTUticisme cn potser una seriosa teoria d'aplécació
ía seva otora: all és Hrrc quen li plau pgicoKçríca de la a-ènesi dc l'obTai del
PI-mi for' 1 «om content» davall nos- i a sa manera: l'observació no al dei- filòsof. Però. si com a teoria tk>. aqje;tre paraagu^s, sn la grogor
xàfec, xa mai ni !a bonhomis. Sap acïanr ta idea és valuable com a assa^ i aiRetomeei a la Tat. Després de la r*. ei!s seus a>ooM<g< amij MmrnBfel 1 çaprem d'una possible launtinocio
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<5p1 fAnonum. tan íreqrüent eo la moúamiltí, de la tragèdia dei fiMetf.
Dada .:.'«n delatora d'aquesta irugpd:», ^* I» fnnda a^>inB:4ó estètka dels
datrerjflM>6rtfs.Sembla que el considcrsdor de les coses, el que las estu
dia txamte dels conceptes, o mlOlor, per
uns canvis de -posició — ao de cltm»—
dala conceptes, altra eixida Humana
no té que la divina amiurteguesa de
l'art. La projecció externa màxima
d'aquesta ombriaguesa, és la m*s alta
ícrma olètóica I tetarna» de l'art: la
tfi^èdU. I no eseent possVbl^ tragedltzar «-is conceptes sense antropomoríMaar-lDS. el lüdeot modern ^'tcull n
la odés «JmjSa l humana soloeM: esde%enir éU mateix tragèdia.
D ' M e r senziliaioem alòsof Francesc
Pujols. ho hauria ÍW. potser «ixi. Peri>. el veritable poeta líric que bi ha
En Francetvc Pujols, dóna aracttoent.
méUfterraniatnem una uova dertvacio
• la pròpia tragèdia, creant la d«U «1ve». local! nan to a en altres pu Mia*ges, amb més prcftabilitats triglques.
Akxl hom pot tractar d'expllcar-ee el
Sr.ouu intern, ultr^oonscietit. quasi
msfintftu. d'haver o s m l Francesc Pujols aquesta exorbitant trasedia clàsí k a . casolanament, amb mica de barbermote lingüístic, utulada: «(Medela».
Jntftféflcam és obsen-ar com Fran«ftse Pojols, amb una coralgta genial.
MtajNBVta ois argumentí, tràgica que
te modernitat podia ofertr-W. I , amador de la bellesa per sagrat deure,
aaftlla l'^gnment d'una de les tragriie>
enonms, més punyent»,
més •vnnntotament terribles, que mal
ilhumà triteBecre J>agl «reat. « ' l «nagtns. el lector, ad oatalanlsshn. normal i equàolme Francesc Pujols, •aur
prises», a n * un heroi-protagonista de
í'aJçàilB de >*e(ïea. l'esfereWoreT —
Hom iha vtst poques vohee, arrtb èxit,
una tom, tant extreordinàría. Perr>.
Aixó no ho podia fer a Catalunya.
8lnó l'estranrdinarf Francesc Pujols.
' fjAe Mwtees que horn coneix són
tnoMce.—<LIAsúma greu no posseir Ia
de! gran OEsqoH — m8Vag<nanj«adament
perduda. — La dIDnrrpides. é$ d'nua
íon>a tràgica inenarrsfel*. La de Sènece, axab aqueffl faroó»: «ijo»! eubUm,
éf «Ton ratortrisme exasperant, no
«xempt de grandiositat, les altres,
o -són sinó pàlIMee ombres d'aquea prtmfttva trtgica vigoria. Reïxen.
SIrt4"!
per Fenergta vtitoal originària

de IfeodAi que no pas per l'aülau dlo
nlslaca qtre agita al poeta.
CLa «Medera. de iPrwjcesc Pujols, és
tan diferent dc totes les Medees, com
unj -ibra qualseivtí d'iquest extraonllnari eseriptoT nostre, de la de no imbftrts quin autor cartalA o estranger.
ï,a rn-'s in versemblant de les coses
liairrfa estat qne aquesta «Medeta» festa opulenta de l'esperfl català- pomni comparar-se amb cap altra
Jledea con^uda. .La valor psicològica i caJtural d'aquesta catalans de
trànsit d'arvui. és aaés fidelmem represenUüla per aqoesU •Medeia· pujol iana, d d que oQe mateixos poden
pensar.
Sis catalans actuals, despès dc llar•gaci vacIHarfons, coínencen tot just
ora d'empendre un cami netament
con*ient. Fins ara, no poden els catalans, per ansospttaïflc grau fortuna,
dir que teuen coses definitives. £1» catalans son en un petiode de reconstruciJó—àtEhuc dai caràcter. Són en
veriiable edevemr». Per això altre
no pensen quü las ta orar monjoie*—
qu», mica càndidament, creuen coses
} i ultrapassadet. «ne varietur* — copét sobre les quals uo --'ha de
revenlr. I , bon xic dioauiriattaient, les
jvoldrleü concloses, iadúcatiUes, j a
IntangftiBs. «tabou». Hom podria citar
exampOes demostratius^ d'equecies
idees, cara de realitat. ^No cal.
Es dintre d'aquest reialme del català
prcrclsioaal, on tot és encara temptativa, provatura, assaig j tanteig, que
l'extraordinari Francesc P u j o i as
t r i n »projecta, enfora de la sora. anftn. aqueski •Medeia· desconcertant,
caialanlaf Ima, purgada de lot verí. de
ÍOla la roeríor de la veriteblo. tragèHui 1,1 formidable estil'sta incorpora
i» la catalanitat ronibrívtía anciana
figura tràgica. I . fenomen exacte i Ja
evlsi pel psicòleg—en mans del calà, soia l'csguani racial de Tautor,
trenar deepdllada de Iota horror, de
t. raJàctcr terrSile—«SdBvenmt sensrlllsment una normal dona catalana,
fcav- motiu exagerada.
i.a tr.tgcdia. en inan« de tot vi-ritafclc català—fidel expressió de la nissaga—esdevé quelcom de grandio*ameni verbal, elbumanitza, es democratitza fins a raure en tfei familiar escruixidor. En un mot: fa l'inrev^ del
oarol qne feia en un poeta-anista gre*'.
P símbol, es .transfonma en t » ftmple
cas r"inicular rciferable. I^a ootarsi,
prop. .i de la Uafràdla. «1 dlosiamoen JVnmia del català actual, esdevenon ben altra co-a. aliena a la verltabie • agèdla. 1 i terror iiàpoa. és
impossible davant de la ironia instintiva 1 ma-iftada del ratala—que per
px^ífÀC .'au. sl no en tant d'ezcfe, no
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per a no ésser involucra» en les. polèmiques qua en «qualIs anys suscitaven les doútnne» fiiasoflqut* de Crooe 1 Oentfle. Pletro Zaafrogmni no
enuncia cap sistema filoaòflo ni cap
teologia, dient-nos simplement que
l'home es un ésser religiós és a oir,
•que té la percepció de Deu i de la
eev* comparticlpació amb Déu», coataavnos com ha procedit, durant là
seva solitud «fra i l verde e l'azzurro», per e sentir-se més crop da
Déu.
.Jo dtrta — escriu G. A. Borgesc a
posta da Zanfrognini — que éd seu
llibre és un assaig, altament notable,
par a donar un contingut al vagarós
mlstlclsim pascaUà i qua s'aaforça.
per altra banda, a Inserir un santlmect d'entonació crUnaaa a te fliosofia Idealista que praval avui e Itàlia Però l'autor no ha enunciat i
potser mai no ba pensat aquest doble
propòsit. L'autor as a la vagada mé»
modest l més orgulló» del que les
meveb paraules el reprasenten, car
no paria d'ell l da te «ava ànima
sense airtbicló » i eensa ranunçlament»
L'obsarvaoló de G. A- Borgese ve a
afirmar qua l'.-Ifenerario· de ZanCrognini es llegeix amb i'ancià que
soic-n paciduir >.s obras d'art, acabades. Considerat com una cibra d'art,
no tots els paseatgas. no totes les
meditacions són Igualment preables.
paro diguem-ho tot seguit: tots són
interessants Alguns ftagmants ate
opaca, amb nn no aé què de gris í
de discursiu; però en la majoria s'hi
sent vtín-ar l'entusiasme, aquell antuMasme viu, contundent t prepotent
que imposa al lector la convicció d«
l'autor sense reconèixer el primer al
dret al diàleg, «queai- eloquenra
«frondata e splnoss — diu fiorgese
— il cul esetnplare Inarrivablle el
trava nel 'pensleri. d l Paacal»:Bn parlar d'aqueét Uttre. Oluaeppe
Ravegnani saludava l'aparició d'una
«nova mística» 1 observava qu-e per
a apropar-se «l Uibre da Zanfrojnint
calla que hom ef despullés da tota
fllcsofla critica; per ama r-lo. és necessari «sentir-lo»: per a compendre'n tota te valor, cal «amar-lo». par
tal com és una de les ohrjs actuals
ÏSCENÀ PRB1E!R\
Ü'. JÍ complexes i riques d'eedeveaiLa DUa l els infanu
dor, i una de les que més clarament
ens indiquen vers on s'encamina
suu £
l'esperit modern 1 quins són els noua
-Oti negra uK, tota (blanca d'estre- problemes que assetgen el cor de
ües. com la princesa vestida de ndvla l'home, aquest cor que segons expressió de l'autor rormal vuol portaamb el vel blanc
etc.
ré a viveic l'infinUo, l'atarno, costaniMo seria eterna \ actualissima temente aidente entro sè».
aïhora. lectori obra qua alií, am#
«ineeta magnlifioèrrcía. romençn? —
Llàstima només que Eu Francesc Pujols, l'extraordinari, n.i l'hagués esL'altre «Itiuerario» a què ens vocrita ea vers o en aqueü]* primers palem referir é s escrit, com ham dit. del
ràgrarfs curts i incisius.
professor Valentino Piccoll que ós
ua crMu agudissim doblat d'un artiscbistofob de DQMENEiC
ta pur. La seva noveUa "Aiíarda».
Juliol de I9BS.
cque ioaba de -publioar l'editúr Vallecchi, de F-ioren-iia, en» mostra el
psicòleg de subtilissuna finor que ha
arribat a la moll de l'ànima femenàna pels misteriosos camins dc la ipLletres estrangeres
toició i da i HT. Si donun una ullada
a ia seva labor d'erudit, hem de lloar
te ponderada 'introducció que posa a
OOS ITINERARI*
te 'scelta» d'escriïs de Gtrotemo Sapublicats per l'editor CadEs tracta de dqs itinoraVls espiri- wonarola
deo de Milà. en edició'popular; l'estuaús, _ italians tos dos. £1 primer, tudi
sobre -L'estedegut a La ploma do Pierro Zanfrot;- Ulca ddocumentadfesim
iVinoenzo Glsbeni», •imprès
nini. a uínraia; i·Il&ierario <di uno eu 191"l per
o>iitora «Dan^ L i t o (flíe si cerca», i és una obra te Ailgbieri»te i socitaat
contribució a te
de füoíofla pura, gairebé. £11 segon crilica de l'obrala dannunzia»*
amb
és degut a tm eminent professor de
seò ililirc «Giorie c rourtiri nella
te üniversitai de Milà. i s'mtitute el
iwia d l Gebriele D'Annuntào» (Fra«Hinererio Leopardtano»: és una obra ptalli
Freves, Milano .•
de enuce. una exegesi molt reeixida
del gran poeta de Recanan.
.Vra V&lentino 'Piccoll ve a contriSobre
primer d'aquest» llibres, buir brillantment a 1 estudi de te que
Gitiseppe •Ravegnani ha escrit un tre- 6'ha volgut anomenar •filosofia leoball definitiu, -presentant el seu au- pardiana» i qite des de mitjan segle
tor, no j a uwn un filòsof, sinó com Xlx fins ara compta amb una llarga
un místic, g a ü òbé com un poeta Se- bibliografia que va de tes Obres da
gons iRaiv^paani, Zanírogmni té Solimani (1853) i Chiarini (1870) fins
molts punts de contacte, amb Nova- als estudis de GenUle (13171 1 Crolis, i això no vol dir que l'un s'iden- ce (1822). L'obra del professor Piccotifiqui amb d'dltre. H l ü iha prou, por l l pot ésser de gran intétèa 1 fins
a diferencrarJos, el distint concepte d'éctualitat a CataJonya, ara que
que tenen de te poesia, la quaú. per sembla que e ü nostres poetes es des Novalis. és el resultat de la lluita canten cap ai gran líric racanatenc
entre la vida i el pensament, mentre (Dos fel» proven aquest interès dels
que per a Zanfrogirinl, que troba ar- catalans dewés. Giacoma Lqopardi: la
reu def món símbols i esperit, és te Insistència del mestre. Josep Carner
revelació màxima d'aqueixos símbols a traduir-lo — en te qual cosa reíx
admirablement — 1 l'anunci, a la
1 «faquesta espírtorail!ta»,
collecciò de lírics mundials de «La
iPíetro Zanfrogntnl s'havia fet re- Revista», d'una t m dc traduccions
marcar en les lletres italianes, ara fa catalanes fetes per diversos autora).
cinc "anys, amb un volum de tCantt d'avanti giorno* on ja ve a deLvitlnérario Leopaidiano» comaimostrar que -la fl suprema de l'art ça amb una biografia espiritual del
és descobrir la ía^ de Déu pel món, poeta, ei te qual s'estudia te vida de
on Aquell rotiian abacondlt Aquesta Leopardi través les seves obres 1 defe
finalitat
persegueix també l'autor estats d'ànima que en ies seves obres
amb el seu rltlDerario d'-uno epirito es manifesten, evocantoe les impresdhe «t cerc«> (>Editrtee G. T. Vincen- sions que f's e s d ^ ï ni ments penso•/H c (Wpoíi, Modena) que dh-MeSx en .n«ls i püs rlesplaramente del poew»
set otüpes: eDeus». «Ad'amus··, «Cbis- produeixen on 'te sav» ment, afertus»,
«Dionysos», ^TeanpiK» 1 mant-lo "n les seves oonvícolon» filo'.i
I més d'una vegada hi reíx. sòfiques. Segueix, despiés, n n estudi
crític dels comeniteristes que V. PicLet- meditacions que formen ei vo- coh
anomena <ets ueopardians». enlum són escrites entre l'any 1912 1 tre els
quals oai esmentar; Ranieri,
l'any ma. però l'autor no tes í a vol- De Sinner,
Glordani, Pròsper Vlanl,
gudes imprimir fins ara, sens dubte

pot enEertostr-se en l'espectacle descomunal dels grans acte» tràgics be
roict.—Dn català és heroi, amb te mateixa senzüllesa que se'n va xaao-xaao
al despatx.. De la teatralitat i espectacle de l'heroi, se n"iha'a^^rgODjr» sempre—qnsn no l'ha fet rfure. D'acl la
se\'a incoropac&ilUtat amb certe» velles civthtucions—obra mestra de façana, de gest. de ocnrèdia. de convencions, de receptes, de ibdlls escaraifallï,
d'inimenses norreries. c.ídevlngudas
coses essenrrtafc. Però mtflí d'això és
ctvfllteacló.
I a «Me·i·.-.a- de Francesc Pujols, no
c - tràgica im el sentK clàssic del mot.
Es simplement un gran argument anit •. vesm ítícolègicament a la catalena No bi ha tampoc lluita, no existeix I dmpssu- propi de tota t r a ^ tíla—aqii?ÍU alternativa dfl sempre
pitjor; que provoca el magne, trans
etndental i espaveniaiole dosenUac
Però la eM^deia* pujdllana és d'una
valor Mtètica rara. preclosísslma. Es
ur inexhaurible fluir poesia De te
primera « l'dittma paraula, las taiM£«s. aquestes úniques imatges pujollanes, *nb>ltall»u l'obra com d'una atmosfera d'or càlid. EU sol daura, ma
dura 1 catalanitza els persooatgos que
i ò esgarrifen. Ssria que el poematlsme l i Iteva i admesa i convinguda
tta+TaUta» — secret l fonament de te
dolcísstma wrror iràglcaT
Tota te tragèdia és com auumerg-.da
en un nOMlisstm i csquUit ritme mujical. roblert de pompa 1 laglUsitm».
pf sobte adquireix impensada gran
di»ïK«t. Ht ha diàlegs què cÜS un
verltaWe etirfs òptic—com una em-,
itiaguesa de llom—una festa de ••oloi
i hamonla. D'aqnest diàleg, . om d'altres anerltíssims on es paleca ia superioritat l la mefl«ra tntellcctutó de
Franceír Pujols, l'nxtraoidinarl. b*
caMrla parl&r-ne altna •volta, rin extenso-.. Hi ha bedloa coses noves, en
aquesta tragèdia tan orígJn*! com Catalana, que anuncien)un autor com
cap n'han posseït Ans ara els catalan^.
Perquè serà sempre una obra digna
de Catalunya, aquella que comença
amb aquesta fematge. semblant a 1*
primera frase d'un adagi beeihovimà;

Franc«seo da Sanet», Fraoeaco Mon
tafr^ftm. el «aptíca ai (PierflB, Teresa Teia-Leopardi, CandOo AntAnaTTB.·vçrsí, GlOvanni Nagrl, el Tortaca
i O'Ancona. En «1 dAirar decenni dei
segle XIX l escote lombrosíena aportà també una contribució als estudis
leopardans, par més que desviés els
estudiosos del iverítable esperit de
l'obra del poerta. Però iots aquabts
assagistes .preparavsi «tt terreny d^
te orítha futura 1 l'adveniment de
Giomè Carducci. dl qual irofcava en
les recerques històriques les fonts d*
ta vailuaeió estàtica de la -poesia leopardiana. El 1900 sMOlclà un període en-e} qual Ha crítica tendeix,
amb un nou esperit, de vés una se ne
successiva de treballs slntèticfi. Representen aquest període als autors
seguerits: Sonamenuna
Zumbinl,
S<*eríllO. (Cesareo, Chiarini, G. A.
Borgese. Pasquale Gatu. Giulie A.
Lcvi (autor d'una història del pensa
ment de Ciacomo Laopardi) M Lo-ac
co. G. Bewactíd. S. Tisse. G. R^nsl
i ois ja esmentats Gentlle 1 Croeé.
El prerfessor Piccoll estudia, en una
tercera .part del seu llibre, els mitjans que Leopardl atribuïa a 1 home
quan aquest es disposa a raceroar
te ventait. "ííon sl conoecono mal iperfettamente — escrivia el poeta — lé
ragloni. nò tutte le ragi on i dl nesauoa verità, auzi nessuna verità si conosce mal perfertamentc, ee nou si
conoscono perfettamente tutfl 1 repporti che toa csa verità colle altre.
E siecome tutte ie verità e tutte la
cose esistente sone legate fra loro
assai píu strettamenta ed Intlmamente ed essenzialroeoi* dl queilo «ba
creia o possa credere e conceplre i l
comune degü stessi fllòsofl; cosí possiamo diré che con si può conoscare
perfettamente nessuna verità, par Jmc
cola, isoiata. panicoterc che p«'a, se
non «-i conoscono pérfettamant» tutli
t mol rapportl oon tutte. Je verità 'Siseüsteutír. L'escepticisme lecpardià.

En

i

la

mori

de

fonamental en dos postulats, a gab«>.
qua ta raritas absoluta no és cogno^
clbk i qne la raó. quan vol aaio.
Ur la veritat es pèM en. I V r o i ^
més és uta per a assolir al oonvac.
ciment dc la pròpia insuficiència ,C
estudiat en aquesta part dél nibr»
d'una manera acabada- Leopa^
treu. com a concKieíò de la seva 8.
losofte. que l'activitat da la raó m».
na. en fi de compte, a te dc^Mtnj.
ganoa \lxí el profeaeor Plcooli ve «
desfer da valor entesa fins ara e«
Leopardl Arrlbura la infellellat
l'home a la brutalitat o a ia ceguem
de la natura — per a atnfculr-te a >.
seva propis raó. Aquaat éa son ver.taible 'pessimisme, eítudla.1 en duej
parts del llibre: 'Ventà e conoacenza.
1 «La narora»- Segueixen. » aquestes
«Is capítote aagdents; «L'IUuslosei',
«La teoria del piacére», «La t ^ i , '
delte cita». H-'aicone», rL'ultlma pa
roh» i «L··'unltà d«UO spirito leopardiano» en els quals transcendeix, «n
mig del pessimisme amarg que p
poete deedl* en els seus cants, un
optimisme filosòfic innegable, traa».
cendentaJ; una superació dels maii
terrenys mitjançant una justícia suprema i una superació dels mals inv
tmts humans per una ideabitai ai.
truísta, per una iHnsló que «Is ager.
mani tots d os. tomant-los mfllorEi Utbre de Valsntino PtoccOi és f«.
cúnd en suggestions i en ensenyi,
ments. Es. com ei eeu títol mdici.
un vériUMà «iGaarario Leopardl
no» que ens farà amar 1 estudiar
amb més souieitud l'obra del z r
líric «La gran ombra dal soiitan d»
Reoanati — diu. ptr cloure «1 llibr».
encara avui a le sjoves ganeracions
encara avui a les Joves generadons
. icí més aspres, però mes elevs
des del pensament i de l'art; uci
austara norma de disciplina l i t w
ria, un objeetó per a a'aoció i imi
llei de fraternal amor.»
FU

Guerra

Junqueiro

Altra veu harmoniosa s'ha apagat,
i ü n far h u m i de sobte s'ha extingult!
Les estreles, en la nit,
han plorat.
I l'esperit universal ha sentit
una aclaparadora soledatAnima ciclòpca, a on has anat?
;A1 verger de l'Infinit,
baix l'inefable ^ t i n a t
d'Hugo l'immens, Rubén el exquisit
i l'estol dh-initzal
de quants en este baix món ban cantat
1 "harmonia universal que en son cor ha percudit?
Ton germà'l rossinyol ha callat;
el rierol ha emmudit;
en te tija, la rosa s'ha mardt,
i fins l'ase resignat
— qne sobre'l llom t'ha passejat
tantes vegades per el bosc florit, —
casi amb veu humana ha rebuçnat,
plorós i adolorit.
Lo més humil, lo més vejat,
al tu anar-te'n, s'ha sentit.
abandonat,
i ha murmurat
compungit :
— Que Déu t t a j a perdonat!
P. CABALLERO I MÜSOZ
umiiiiiiniiiiimiuiumnuiiiiiiiiiinaiiiw^

AfiritfUtvra
Trdbaills de les Seccions de ^
cultura i Encdogla, Acció Social Agrí
{ia, Arbres Fruiters, Terra Camp»1
LaaDoraton general í de Pàtologla '?·
CONSELL RERMANENT
getel.
Despatx de te> sections fn te reunió
Aprovació de l'iníoume del Com1*
del C-inseil Permanrat dels dics 11 1 de te Caixa de Crèdit Comunal, re» i
I ren' a la reaUítzacíó del* acon3_f
1? de juliol de 1323.
! l'Assemblea en ordre a Acció S**
Carreteres, camins i ponU
1 Agrària.
Conltnuacó dàls trebaais a las obres
Beneficència
Ijue es realitzen per admlniítraciò.
-Designacit. del senyor drputat de la
Tràmit d'Ejpcdients per a te i*3*
Mancomunitat per a assistir als tre- sio dc demeals pobres « càrre: d ' * !
balls dc proveïment de pedra por a Mancomunitat.
la conservació de la carretera de Reus
LTESCOLX D ESTIU
a Aümoster. per CastdUvell. i del seu
reconeixement i . s! s'escau, recepció
Hom recorda als que desitgin ni»!*
única.
culax-se a algun delsVurso.-. da iW*
Attjudicactó de la construcció de te grati. anuncBits al seu degut tiW*
nau doïiinada .-i dipòsit de màquines que per a ingrasaar-ihi cal haiv'i;T «- [
i aparells dc te Secció d'Obres Pú- Ut als cursos d% plmer grau c P^'
bliques da te Mancomunitat, en mè- solr les nocions provlés ^uflcif"1»
te matòria que pensin estudiar
I
rits del concors oeldbrat a l'ctecte.
\Ladmissió
dctímittva
a
aques'^
,
u
I
intínteció PtíbUca
sos és Kscultai exdlufií.va dels P^-'
Designació de; Jurat qualificador eors.
i
defi roncus (Tawantprojectí d'edificis
Les classes d'enguany oomíW-^|
per a B^ílot^juAf populars.
cl dia "3 dei preíent mes,
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França anticipa diner
Els pangermanistes
Manifestació antibritànica
L'actitud
cap republicà
a
Witten
a
Sèrbia
de Renània
del
govern
anglès
a Teheran
Paris,
12.
—
O
u
m
b
r
a
dels
diputats.
Wittcn,
12.
—
Han
estat
expulsats
Coblenç*. 12- — EI senyor Smeets. Teberan, 18. — Davant de la Lega- — Aquesta tarda ha quedat aprovat etne diputats jpangermanistes, entre Londres. 13.—Bl president del Oovern eenyor Stanley BaWvrln acabà
tel p«Ttlt Pípnblici rm*. Ja cu- tàó ànglesà es formà anit passada.
de llei autoritzant al go- ella, f i senyor 'Martín.
él seu dlsoure a la Catubra deJa Cotl': d» 1» ferida rebuda s cono·quèn- Una manifestarló anlfbrltAntca. l^s mvernprojècte
d*
concedir
a
Sèrbia
un
avenç
do
(Les
a
u
t
o
r
i
t
M
i
P
han
«Idenat
una
enmUfife aotílcltòn'l ate prindpttls pàr(jj l'&ienvtat d'un nacionalista de! SUO persones que la "componien, foren 300 milions de francs.
questa
relativa
a
la
desaparició
de
^ fou vioüma, ha tomat a püi- íàrilment dispersades per la guàrdia Intervtníué en la discussió d'aq'^-t nombrosos habitants d'aqueeta pobla- tlle de certar la solució "te les qttestltms pendents 1 prècisar Uurs resia direcció del partit,
urbana. — Hafvas,
projecte el president del Cohsell sp- ció ele quals mantenien relecions aít* poctives actitud».
t! senyor Smeets ba donat les grànyor
Poincaré,
declarant
en
síhtesi
les
autoritats
d'ocupació.
Sembla
és,^3 g l'Alt Comissari. M. Tlrard, per
A la Cambra dels Lor»l« lord ÍTurser què uns policies alemanys que aon
• sevatotervencióen l'acció Jndl- Discurs dc lord Salisbury el seguent!
en tennfs idèuvingui espedalmeM «é l'Alsmi- ttesféueísdeBaradolie
i pes- les mesures de sagureuit (Londres, 18. — A la Canftfa del» No es tracta üf preparatius oontra han
no jr-upada. séTe han emponai. Híva*. del senyor Stanley BaWwin
Vjciptade» durant la seva estada * 10rd», lord Sallabury d^darà qwe An- Rússia, puix Sèrbia tarohe t* altres nya
veiné, en1r« ells Bulgària 1 Hoftçna entpresonani^os. — Havas.
r!lo5plttl--HavaB.
lLondrfes, 13>-€egnns diu una nota
glaterra havia Vist amb satieifaccló els qual» !v »>nfói*n<ila d'ambalxfcett projecto de resposta del
qu& França ratifiqués ed conveni na- dors hagué de 1 ridar l'atenoió r««p«i-La situació de Dortmund dficloeà,
L'actitud d'Anglaterra
G*^m britànic al Govern dd Rekít
val de Washington. Aíegi que Aníla- te al compliment delbTractats, qu« nn
Londres 12. — Ofrabra dels Lors — tarra. la qual procedeix actualment a han acatat 0 06 acaten én deguda OOrtmufid, l? — L'aleaMe ha pW- MM AdaMat atvlat t «OlWrtiàCfti nls
a 'últims de la pròxitna seu
f1 rrtarquàs de SaluiltD'V,
prtsl' i traduootóde la seva marina 4 exèrte»tat contra les noticies falses i ten aliats
mana, amb tota iprctoebllltat.-^Havas.
d^nt i represantant prlnotp»! del Oc cit, «oopsrarft aMb totei les seves for- form».
deuciosos,
procedents
de
les
agències
Sèfbl»
-no
tó
n
W
t
l
u
s
per
locfuietir-íe
vem en aquesta assemblea ha fet ca» amb «Ui Govern» estranger» a l'o- però sl que en té i p«P e*ter alerta al^nianyes d'InAirmaíló, l€S quals nosegüents' mantfPBtatílotW:
bra de itmHackS d'amaments aeris.
í en aquesta tasca França tlcte* perjudiquen la població, 1 afa- La intransigència
' -.'ha experüwntat gran satlsfaccift '\ATd SalWbury acafbà dient que An- ibavigilant,
voreixan únícvnenl a la propaganda
d'ajudar
la — Havas.
dels delegats turcs
, Anglaterra, en aasabeMar-oe que latera intensifica actualment la seva
alemanya interior 1 exterior,—Haivas.
Krança haivia raüfloat al Tractat de ota aèria — Havas,
'Lemana,
ÍS.—A oonseqaèhda de la
De Lausana ^
Waíihington.
inti-ansigèncta dels delegota turcs n
La
censura
a
Itàlia
Anglaterra ba minvat la ««va maUusana, H - Els delegats «tats
pede al'ewaouacló dels llocs navals
nnà i l i »«u esèrcit. 1 ha cooperat,
I tu ros deliberaren em reunió privada. Roma, 13—d Corwéll dc mtíiietree aliats 1 a les concesaons qtte csm
Discurs
t més. «nh totes les sevís rotwa
Subetetelx la d"vergftn«tA prinek- ha prnBft«igat un reptomeht pel qual MÜiMHl a ter Tunpila, qtiedairen tnimb ois altres governs per a llroiur del cap del govern anglès pal, relativa « la ivtirada de la flola iiueda protil'Mtía ta publicació de no- temonvuíles les conversea alilr a la
els armaments aeris arreu del món.
ticies faises o tentJenciosee que diS- tarda, soniht actfeteefultdèl «ló
Urtareliada—Havas.
coltin lles rrieclon» dtpkTOAttques en- de cofrfer&ndeB els delegats lurcs —
Acabà dient que la Gran Bretanya Londres, 12. — En els principals
Havae.
ve adoptant inMOWS encaminado? paràgrafs del discurs pronunciat Els francesos no avança- tre iltàUa i els altre* països.
a intensificar ei «en jKJderlu aeri.— pel senyor Stanley BàJdwlb, s'aIBI
Govèn;
entóh
que
la
pübllcadó
ran sobre Francfort
nuncia ei propòsit del Govern anHavas.
de les dites notfciéofia-tttm ofensa Un discurs de Lord Grey
Londres. 12, — En ranuocladà de- glès, referent a la preparació del Paria, 18. — Cs dasment «ficiatnwnt contra la pàtria I contra les Inetttu- Londres, 13.—fen un dlscura prodüticlaració feta aquesta tarda a la Carn- iprojíot· da resposta a la nota d'Ale- «i rumor que les trope» franceses done nacionals.—iíanras.
dat a la JCambra dels Lords, lord
bra dels Comuns pel Primer ministre, martya, sobre qual resposta el Go- es disposin avançar en direcció a
Grey oondamnà enèrgicament la Idea
vern britànic està disposat a assumir Francfort.
ha dit:
La
catàstrofe
carrilaire
de
de portar a cap negodadons per seL'única eatiM íe possible» dWfr- la reíponsahllltàt.
OI» ilnWe moviment» de tropes efecVintiteanca
parat stnb Alemanya ett detriment de
gíncies entre França 1 Anglaterra Els Govanu de França, Bèlgica i tuats en aquesta zona no passaren de
França. Afirmà que la (resta d'Eiu
radica en lafixaciódels mltlans més Itàlia ban esta;, 4aforaiat6 d'aquesta 3óu metres, t tingueren com únt: fi, Oncàrest, 13.—C'accMent f*m>viart /pa
considera toposibíe assegunueflca^os per aconseguir Hs finalitats
inténdó del Govern anglès, i la Gran modificar la situació dels pala lurií- del qual es parlà ahir, ocorregué prop la pau
una efttrete. I legal Woeventuals sobre les quals tots tmtm Bretanya soimeírà als aliats el docu' cador* per a englol ar en la regió de Vintiteanca a conseqüència d'ua peraoWsense
entra França l la Otfart Bred'acord, o sigui el pagament de les ment tan aviat com el tingui aca- ocupada el parc d'avladó, seguint erro de l'empíeat d'agulles.
La separadó d ambdues iya- '
rtparacioqs i el restablímeni de bat,
la i ho farà amb la m*Jor ra- aie itmttèfinstrenta quHòroetra». des Alguns vagon» quedaren destroçate. tanya,
en lltrr protíodir, seria Üesasdal pont de Magüncia, segons pree- Han resultat 45 morta i 200 (erïte. dons,
seguretat d Europa, No ïttm de d««- pidesa possible.
trosa 1 oom a COíracqüèncla falal, tftip«nliciar res per aconseguir totes H aanyor Baldwtn expressà l'espe- oriu oi Tra:tai de Pau. — Havas.
—'Havas.
poeiibUltarie (aquesta seguretat que
dues coses.
raoça d'arribar a un acord.
França tétantsdesigs d'aconseguir.
Insurrecció al Paraguai —Havas.
Tan decMlts «tem com els altres Remarcà després les previsions que
Aproximació
aliats a que Alemanya repari els bevia fownnlat Anglaterra, concerf. uf nos Aire». 13—Els lusurreetes
franco
espanyola
danys que causà amb la guerra, finsnents a les conseqüències de f ocudel
Paraguai ban ocupat l'estació
A la Dieta baveresa
on sigui possible, 1 anem més lluny pació del Rubr, previsions que, di
Blarritz, 12.—Uns a primer» d'ocLes tropes del Govern Munic, 18.—Cn la Meta baveresa un
encara, puix «Hem disposats a tirar gué, han quedat àmpliament realit- tubre no se celebrarà el Congrés d'Assumpció.
disperser-Sos 'i maur diputat tia pronuncieit un discurs somà de tots els mitjans par aconseguir zades I corroboradas.
d'aproximació franoo-eepanyola que aconseguiren
molts
dels
càps
rebels.
que torni la tranqtUUltat.
Alemanya—afegf — va ràpidament havia de reunlr-ee el dl* 2Í de l'ac- Ha estat declarat l'estat de eiti.— bre la maln adimlnteliració ais íenfocarrUs talamad^ia. L'orador demanà
Des de que foren reíbutjades pels al caos econòmic. Larestauraciódel tual.
la restitució a B» vi era «te les UnMe
aliats les Ofertes que férem en. gener món està en perill.
Aquest ajornament ea deu a la cir- RarMi.
"Itrm. hem quedat apartats, si bé Aquesta restauració — digué des- cumstància que no estarà acabat Acabament de la vaga de baverases com única manera de normaiitzar l'adminlstraciO,—Havas,
ir.ípirats sempre en una sincera lléial- prés
ée possible quan fins dita data el monument aixecat
tat envers l'Entesa, ja que CTeiem hagin— soJament
a honor de l'IHustre pintor francès
Berlín
Múnlo, 13 —Amb l'objecte de comestat
satlsfactòrlaraent
soüu
qije ha estat L segueix essent la ga- donats eJs problemes derivats de les Bonnat, que serà inaugurat par un
batre al meroentiltaDae la (Dieta Ji·i
Berlín.
1
3
.
—
H
a
acabat
la
vaga
de
rantia principal per a la seguretat reperacíon», i reglamemats els deu-ministre francès, — Havas.
eprovat .una cnodó Indtant Gode la pan (TEuropa — Havas
vern (bavaida a suprimir temporal,
metallürgics.—Havas.
tes intarallats, així com la seguretat
El petroli de Polònia
ment
tot searet en les comunicacions,
I de la pau europea.
Temporals
telegràfiques
1 itelefòniques.—Havas.
El
senyor
Baldwin
afegi
que
l'ocuI Tancament de les Cambres
Paris, 12. — El Senat ha adoptat el
a
l'Atlàntic
del
Sud
j
padó
indefinida
d'un
territori
en
conveni amb Polònia relatiu al rèfranceses
Vaga a Hamburg
, temps de pau, exercida per un pals gim de les indústries de nafta.
Montevideo, 13;—En les costes prosobre
un
alti%,
és
un
fenòmen
estrany
Paris. 12, — Aprovat Ja ipei Senat 1
El ponent féu notar que França té peres slian produït violents tempo- Hamftnng, 13. — STmui (declarat en
I per ia Cambra dels diputats 01 pres- 1 lamentable, tant, que urgeix bus- una participació de prop d'una mei- rals, a conseqüència dels quals han vaga e-fs empleats de les societats de
supost de despeses refntegrables, han car-li, el més prompte possible, una tat en les indústries franco-poloneses estat destruídés aígunes cases.
que trebaiten al port.
I donat per terminades llurs sessions solució honorable i satisfactòria. — en temps de pau i també en altres També han naufragat ttres vapors. narvesració
'Demanen
que llurs sallarls corresHavas.
totes dues asemblee». — Havas.
eventualitats, — Havas.
—Havas.
ponguin atabaixa del marc.—Havas.
El

«

estudiar el dictamen qne ela Uetrats don Al Laboratori d'anàlisis clínics: Anàlisis nitzadora 1 pel Consell' Directiu de d'Ellsabets mim 1!, serà pertlongada
Raimon d'Abadal i don Joaquim Llubí i de llet de vaques. 106S; id. d'orina, 474; l'Assot la cu'l Protectora de l'Ensenyan- fins diumenge dia 15 Inclusiu, de deu
Rci
scch donaren tocant als drets que pugní id. de sang, 37; id de tumors. 1; Id, de
M u n i c i p i
tenir l'Ajnniament sobre el» terrenys que liqoid
ça. Catalana, que una vegada més a una dd maU i de quatre a set
cetalo-raquideo^ 1..
avui ocupa la Companyia de íenocarrils de A l'Ambulància
Sanitària: Ferils Ira»lla. prega als patriotes amants de la
K. S. A.
dats, 64; malalt» trasUadats, 43; morts tra»tra obra. que en oas que vulguin de la tarda.
Uadals al dipòsit Judicial, 34.
«.SKESENCIES
cooperar a les Colònks Esolare amb Una secció d'aJnmaes de l'inslttut
R
SOBRE COLÒNIES ESCOLARS FES A REGAR EL CARRE
DE SALMERON •• 1 1
o-«-<»
— donatius ho facin el més aviat possi- Català
Unarts vioent, a la onze del mati, cl El tinent d'alcalde del Districte
vm,
sede Sords-Mut* i una altra del
Itrofewor de le» Escolen de Bosc, doctor Fu»nyor NoneU, atenent les reiterada instinble per a poder fixar el màxim iiom- Patronat
de les classes gratuïtes dd
I IB, donart im« cooferincia d'educadd ílal- cies dels veïns del carrer de Salmcron. ve
bre
que
se'n
faran.
1« al Palau de Belles Art», ala meatres i fent actives* gestions perqae es procedeixi
mateix
Institut,
amb Uurs proTesI =·-"·.reiíes escarrecats dc la direcció de les cada dia a regar el dit carrer, i caC u l t u r a
sors senyora Rlbé l Capó i Tortosa
Çoiteies Eacolar»; aetoidamenl d nefge pen obtenir la implantació d'aquest servei
Conoedida per les companyies fer- Gironès, hen efectuat una excureió a
« Ica dites Escoles, Dr. Radcà, donar* altraaixí que s'hagin fet les degudes reparacions
croíoincia sobre higieac de k* ««miet a la canonada de conducció d'aigües de la Concurs da beques de la Federació roviàries de Catalunya la rebixa Badalona.
I ec donar* una altra sobre organiuadó, rtíim
da
Mestres
ofidals
de
Catalunya
que es va soüldter per a l'Assemblea .Aprofitant l'estada en aquella ciul<niara tma altra sobre organitiació, r**=m Placa de Lesaepa.
de Girona s'avisa als qui desitgin tat feren una visita al professor de
I i Ksieaiment de les esaentades coltaies, SUBHASTA DE LA URBANITZACIÓ
Fallat
el
concurs
de
b
e
q
u
e
s
de
la
I La Coaissió prega ala esmeout» prnfesDE LA CARRETERA DE RIBES Escola d'Estiu, han estat concedides gaudir d'aquest aventatge, que des reementai Institut reverend P. Jau|son la puntual aaaiiMBíia
de dilluns propvlnent podran dema^ 'T* BaJRta, que per drcnmstànclef.
S'ha assenyalat el dia :» del cócrent par
mestres:
a la celebració de la subhasta relativa a laalsNasegüents
targetes «rassemblelsta als se- de família passa dies a la torre -ManMarta Montserrat IMontells nar
urbanització de la carretera de Ribes, entre Forn.
EL TRAÇAT TOPOGRÀFIC
de Vlladecaballs; i En Sa- nyors segflenfs:
resa., el qual convidà els excumoDE BARCELONA els carrers de Sant Jacint i Espronceda, pel
L'AiastaaaU csak aineast ua tiiaBl tipus de nj.tóo'oj pessete»
muel Roca i Rodó, de Santa Marta En Ramon Casases, Carretera de ntstes a un asetàndid berenar.
de Baroelosa, d'acord amb ÍA brïsad'Oló. En Francesc Riart Mitjavila. Castelló, 16, Tarragona; En Felip SoVISITA ,
04 topogràfica d'enginyerf. Els facultatius
Crespià; i En Pere Piferrer Bos, lé 1 Olivé. Sant Amoni. 6, Ueyda; En
"••nxiçala teoeo a Uur càrrec tot et que es Ha complimentat al senyor alcalde el K-de
eecolar reglamentària
d'Osor; Na Teresa Nolla Mestre, da Llorenç Jou l OUó, Forsa, 23, Girona; deL'Exposldó
7«elx a Interiors dc le» .Ua, i • aquest aador vitalici don Josep Montgai.
Comercial d'adultes 1 ofii!^
^ d'*"» ** t^irtador d'on ofici
Bellvís: N'Antoni Jané, de Las Igle- N Angel Uetjós, Ronda Sant Pere. 55, ciall'Escoto
SERVEIS
B
E
N
È
F
I
C
S
de nenes del «arrer de Borrefl,
* fAJcaldia acreditant Uur personalitat, Durant el mes de Jnny, l'Institut Mani- sias; Na Maria Vall Figuerola de Barcelona.
naimero 183, prinotpai. podrà visita/r!""^ Puguin sol·licitar del» propietarii el cipe! de Bcncnotncia ba prestat els serveis Toroja; i Bn Joan Baptista Arós Vi»rmj d-entrada. «nefia»ara el» ha cautsegüents '
els dies 15 l 16 del corrent, de
dal, de Falset.
wopre concedit.
Bn els exàmens detaquigrafia que se
quatre
a sis de da tarda.
Als ij Dispensaris midioo-quirórgics : Fes'efectuaren en la càtedra de l'Escorits anxiUats, i.oix; operacions practicades,
^ CE DOLS PERSONALS
IJ visites gratai tes als estatges, (.747: visi- En la nota apareguda abans d'ahir la d'Administració pública (carrer dd
urgents a domicili, líj; reconeixement, les nostres columnes, per un error Bisbe-Palau de la Generalitat catt
SENSE RECÀRREC tes
persones, <47; ld- Id. alienades, í; certl- en
• J-'AicaJdla, aa naU de les iacomoditats aboscioo»
a càrrec de la Mancoes ,910; auxilis a ake- dèiem que els senyors Josep Surtol lana-Balxos)
Iwf. ír * ,nol·tl dntadan» repreïenu»a la holiuats, 1tj;inforvm
1 Jaume Carner havien costejat les munitat de Catalunya, que dirigirà B a n c a T u s q u e t s , 8 . A .
iC 1 • m!tlao5 dt comualcaciú, i en vista servei», jçj- acunacions, 1.057; diversos despeses
d'un latant en lloc de les el doctor Bn Miquel Ooronas l Boer 'a "•PO·^Uai ea que pe: i rà ca tro- Als Dispensaris d'espedaUtats: OftalmeCANVI — VALORS — CUPOHS
í0*}1
da^acao» de cWule» perde dos iníants, com és en raalnat, ra, «Atingueren les millors qualiflcaBambla del Centre, número 9
visites practicades, M96; Operacions, la
Àrm'*f
dispcaat qne contianln el» dit» logia;
dons.
En
Francesc
Quintana
i
Koqual
coaa
rectifiquem
per
a
esvair
laringokigia: visita practicada, confusions.
ltó?^SL·*em 00 ' l'ncrcndieid de e*- U-Bn; Oto-riao.
mans
(Aprovat
amb
elogi),
Na
Teo
p
e
r
a
c
i
o
n
s
.
1
7
.
Via
nrintries:
visita
w l Í Í ? * m:àrTtc. ftri a nora ordre.
icades, 13.14 ; operacions, 4, Puericultu- Entre els donatius ea metàíBc no- resa Bernal 1 Ayllón (Aprovat amb Recomanem a Uf enlttafa i ota
Ivi-iíli'f !,«lV* compte d'oquesU dl»- rapra; ctn
ens via-uts, $09; vacunacions, 98. QiSriA * ' A"1"t»™ent ea la seva rritma necologia:
Ramon Puigjener i Sa- particulars «ve fenen a e« (ramsmalaltes visitades, 144; opera- vament rebuts, ens plau de íer cons- elogi),
^e^ani-se la f^-aiíat 1c ,!c.-U,-ax cions, 6. Tocologia:
lom. (Aprovat amb elogi), l Ei» Ramon trs'n« artfeleg o nofea «aplicodet.
barassada assistida, tar els dels senyors Miquel Aneuian, CarboneU
Ht - ? t«rtode vokmtari amb on presrels 450; daUtursmentsem
I ^Cendrós (Aprovat amb sa- <« Meesclioi abiolula (sense <a
jj: vacunaiWibüc. ^n*'
toc cessi, l'afluència de eona, t'ò. Odontologassiatifs,
ia: inspeccloas a les Ramon Senesteva, Artur Plana, Gus- ttsfacdj).
e
s
c
o
l
e
s
nacionals,
1453:
o
p
e
r
a
r
i
orb
p
r
a
c
tau
Camps
l
senyora
F.
li.,
tots
ells
-EP,RENYS DE L'ESTACIÓ
«val no en* t t DotstoU r<r-w
131; reconeixements als nens i ne- pagant restada a fora d'un intant
.
StONUMENTAL, ticades,
na de Ica Colònia Escolars, 15;
«I
menor cmi d'atialar de^ntfoUn
altfe
donatiu
da
to
casa
Sufiol
L'Expoaldó de treballs, que l'Es•ttViSÍ*iÒ t Go**™ municipal ba dc«U çrXgVnalt amü un «elios tiSÜÍ £?,í*Bcla nstegrada pel» senyors A l'Asil Monkipal del Pare: VUtes a.ma i Indústries Agrícoles. Tots eüs són cola Professional per a la Dona té
lalts i alienats ,1750. opteadana, a; aacn- molt agnuts per la Comissió orga- iniailesH «n el seu local dal
lUah^gg.
pocdR
tt ta* flnM id ui a jj •
| - «»«o«y^K
, drefcoMaJ.riaJ
noseB
a»o,chpae.r doan Bacioia,
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A acabat la vaga de transports que, d u r a n t m é s dc dos mesos,
ha pertorbat la vida de Barcelona. L a nova g r a t í s s i m a ba
estat rebuda amb satisfacció per tots els estaments de la urbs. L a
ciutat adolorida i martiritzada es redreça altra vegada i torna a
la normalitat.
No tornen, però, n i el temps perdut n i els milións e s v a ï t s endebades. C a l , doncs, que en parlem una mica i aprofitem tots,
almenys, les lliçons dc la vaga.
E n les lluites socials, com en les pugnes bèl·liques, la pau
pitjor és preferible a la m i l l o r guerra. Pensin, tots els interessats
d i r é c t a m e n t en la v ^ a , les p è r d u e s enormes que han ocasionat
aquests dos mesos de paralització i veuran que qualsevol arranjament pràctic hauria estat preferible a la l l u i t a eixorca i perjudicial.
M e d i t i tothom serenament aquesta veritat i e v i t a r à en tot el que
sigui humanament possible la repetició d'aquestes equivocacions funestíssimes.
«
Els obrers del transport han perdut la vaga p e r q u è l l u r s capitostos, a m b l'excusa de la defensa d ' u n i n t e r è s de classe, no han
vacil·lat a servir les r a n c ú n i e s i els odis dels enemics de Catalunya.
Impedir la i n a u g u r a c i ó dc l ' E x p o s i c i ó del Moble, paralitzar el
servei de neteja de la ciutat, proclamar el boicot contra la producció
catalana, intentar bloquejar i assetjar per la fam la urbs, realitzar
temptatives contra el p r o v e ï m e n t d'aigua i l l u m , n o era defensar
els drets n i les reivindicacions del proletariat, sinó atacar Barcelona, capital de Catalunya. Aquest aspecte antícioitadà en Tact u a c i ó del C o m i t è de Vaga l i llevà, des dels primers moments,
l'adhesió sentimental dels treballadors, sense la qual la vaga no
podia triomfar, i no ha triomfat.
L a C i u t a t , atacada, s'ha defensat i ha v e n ç u t .
^
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NORMES PRACTIQUES PER A LA
CREACIÓ D'ESCOLES CATALANES
Hem de prócurar que l'escola catalana es disUngéui pel seu caràcter
eenzill, joiós 1 pur.
Davant les diflcultais material', podem renunciar de anoment als grans
edificis construïts expressament, però
no a la sala clara i airejada amb vistes 'al camp 0 la muntanya 0 al nostre gran mar.
Una aula de íàotl accés des del • arrer, amb la deguda independència,
pintada de colors clars i assolellada,
amb cortines banques i una mica de
verd a les finestres, pot ben constituir, amb un mestre emusiasta al
daivant. un nu ii mKial d'escola car
talana perfecte,
•
Els

mobles

•MDBHnmuniimiimnmimBimjinnniawifl·

Accident ferroviari
L e s Idees
evitat
i les
Imatges

Aquesta tarda t i l ha hagut perill
imminent que a 1 encreuament del
VNA- G.AZ&TA INFORMATIVA
carrer de Balmes 1 la Bonda de la
DE LES LLETRES. OE LES ARTS
Universitat hi Ihegoés un a«cident lecroviarr com el que fa doe dies hi
I l)E LES CIEXÇIES
va haver «1 dit Hoc.
Ens referim al periòMc tetmannl
El d'avui també hauria estat degut
iLes yotaeUa-, Ltíteratres. artístl- a la imprudència del conductor d'un
29 .el qual ha donat ia marjr««s et $cienti^ques% — (6. Rve de | tramvia
xa sense preocupar-se que venia tro
MUnn Parts) — dxriffides per MM. Jac | tren elèctric
que.s Gwnnt t Mdurice Martín Au
.Afortunadament el t r m ' ha parat
Card, diftUigU amte nostre-, fíguranl- gairebé en sec. evatantse així la tohi ' om a redactor en cap. M. F Lt- pada.
.Alguns passatgers del tramvia, esfevre.
t>orugmis. saltaren a terra precipltaT0I/1 perfonn que vultjui isser m- ílarfient i de les resültes foren assisfm-mnAt. «n r.onfwu i en detaU, de \ tits ai dispensari del carrer de Sepiilveda. Marta Porras Banús, de 27
les obres de i esperit l dfls homes eon- j anys. modista, de contusions al colze
rtadí/rs de la intel·ligència, stta els • <Ire>. i Antoni IMartln. de M. de conseits diversos «speetes, ha de ric&r j tusions a tot el cop.
rer a aquest periòdic, on les qüesUqns són posades amb un rtgorós sistema classificador i . alhora, amb una
gràcia, amb una esponUntetlal. amb
un/t sunqesUÓ positives.
A l'Aíeneu Enciclopèdic Popular.
r 7 rrA-Inhoració és escollida. Els trt- Carme, 30, es faciliten programes
il·lustrats de l'excursió col·lectiva que
baJb-, iiporíwilssi.m.s. Assenyalem, com organitza a Parts, Versalles. Beims
a h^il exempte, tat dels utbtneros re- i an'ics camps de batalla, per als dies
cerit, tol ell consarpa} a Pascal en 7 «4 16 del proper eetembre. així com
«s donen tota mena de detalls els dies
tUvtneiiteia dri sm tri centenari.
teiners. de sis a onze de la nit. i
U é l í l la UJwttuta franceses, prò- els festius, d'onze a una del mati.
piament dites, constituei^cen, rom is
natural, la base de Ut publicació.
les rannifestacions inlel-lectucls de
l estranger hi són també mou ben representades.
Ens apaf que, actualment, is aques
ta ftnzeta. Ig més oberta, la més com L'Orfeó Scíiola Cantorum de Gràcia
pfensioa, la més ben orientada de. te- fa pubifc que el concert que demà,
tes tes fulles i revistes daquest ge dis&aftte. havtfa de tenir Uoc a l'estatge de ronfeó Graeenc, resta aflomat
nere.
fins a nova ordre.
MED
M1RU JUNOY

Excursió a París
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El local

N o í s preocupeu del pupiíre L a teula
plana envernissada fbipcrsonai si no
pot ésser Individual), és el millor moble de trelbaOl. Sl csil. eis alumnes poden asséure's en aquesta taula, prescindint del disciplinari arrenglerament i en la forma que més convingui al treball lliure 1 independent 1e
cada alumne Aquesta taula la pot fer
e". mateix fuster del poble No hi fa
j res que sia senziilla, ^ose ornaments.
1 mentre sigui ben estructurada de
1 gruixos 1 dimensions i sòledaoment
! construïda. A la taula hi pot haver
Una altra IHçó e l o q n e n t í s s i m a d'aquesta vaga ha est^t el fet I eslaixos. un per cada noi o un senzill
que tan aviat com el poder públic ha c o m e n ç a t d'actuar ha ob- ! prestatge a sota
t i n g u t el concurs inequívoc de l'assistència ciutadana, i el conflicte, i La cadira pot éssèr de boga. dels timancat d'ambient, s'ha e s v a ï t . A i x ò demostra l'enorme respon- pus usuals, envernissada com la tau- ^
penjadors no ele tingueu mai
sabilitat que han contret els gowerns, i especialment aquest govern laa laBis
classe Si per forca hi haguessin
dc la concentració lliberal, mantenint indefensa Barcelona durant d'estar, el» podeu tenl tapats faci·lístants meSòs. N T i i ha hagut p r o u amb una mica d'acció de go- simament amb cortines de cretons
' aeolorada. com fan les mestresses de
vern per a iniciar el restabliment de la normalitat.
casa endreçades .
Xó tingueu tampoc les'parete enteraCal, doncs, que tots, gowem, i obrers, i patrons, i els que no
nues Un dispositiu per a esposom n i patrons n i obrers i representem, n o les lluites de classes, ment
sar els trehaílí millors dels nois a mes i n ó P i n t e r è s ool·leetm. aprofitem les lliçons d'aquesta vaga. Cal sura que ss produeixen, us serà titil.
que els veritables obrers i els patrons veritables sentin ara tota Dentó. podeu triar reproduccions
d'art, postals, etc , emmarcades a.l'anl'eixorquia de la discòrdia. C a l que la represa del treball iniciï glesa i a-anar-les sovint. Unes carteun període de cordialitat i cooperació. Ca'l que els uns rcconejpiin letes amb gerros de terrisser 1 flors
sempre fan bortk. A l'Asla realitat de les causes que han o r i g i n a t l l u r derrota i els altres . .fresques,
socíaclo Protectora de l'Ensenyança
sàfíignen tenir la d i g n i t a t de l l u r victòria. T cal que els treballa; i Catalana us donaran detalls per les
dors catalans pensin seriosament en la necessitat de reorganitzar . mides de les taules, reproduccions a
triar, etc.
l l u r s forces ells mateixos, sense sotmetre's a la t i r a n i a de poders
irresponsables i estranys a 1 esperit pairal.
Cl tipus d'Escola
•HiHUiiinnicwnn ur i i n
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Ja c b presseguers primerencs han quedat sense préssecs
— p r é s s e c s tot aigua de mel que regala pels UaVis —
i pren color vermellenc, amagada entre fulles,
la pruna c l à u d i a .
Bcquetejant els pardals.la darrera cirera,
m i r e n , amb goig, el perer, carregat tot de fruita
i els presseguers santjaumins on maduren els préssecs,
forts i flairosos.
*

Ja é s tot segat el blat d ' w i les eres esperen
el potejar dels cavalls qne el treuran de l'espiga ;
creix el moresc desmaiant la verdor de ses fulles
vora les sèquie*.
F l o r de coral i cor d'or embelleix ta brancada,
0 magraner, dels j a r d i n s ornament i d e l í c i a !
1 en alts castells, verdeja nts, per les hortes s'aixequen
les mongeteres.

í,

El dia é s l l a r g , calorós, i les ombres són dolces
foc é s el camp recremat i é s c a m í la riera;
volen, xisclant, cel amunt, oronells i falzies
fins al capvespre.
O, dòlç caient del bell jorn de l ' e s t i u , ple de v i d a ,
fresc i flairés com recer d'una tanca de roses!
T u al nostre cos fadigat l i retornes' la força,
tardor del dia I " '
Plau-me, llavors, tremolenc, per l'envit de la feLaa
tot reposant d d treball de la terra a g r a ï d a ,
el treballar, ploma als dits, i la pensa i n q u i è t a ,
en l'ampla taula.
O h , i com é s dolç el bon temps en el pla de la fruita
vora del riu cantador, recolzat en muntanyes
tot treballant i cantant el treball, com V i r g i l i ,
llegint H o r a d !
,
T, dins la pau de la n i t qoe floreix l'estelada,
quan la claror del ponent va perdent-se en les ombres,
fer-se, u n mateix, jurament d'estimar per l a vida
m é s que tot lo del m ó n nostra p à t r i a .

POL
Sj no podeu establir una escola
graduada, amb "lasses diferents, mireu dlhomogenHzar els infants tant «iimiiiimniimiiniiimimiiiitiiiiiiiiniiiiniiiiiw
com sigui possible. 'La vostra escola
si nomiés té una classe, serà o de i classe els ingressos i les despeses, soEl mestas i la direcció pedagògica
pàrvuls (Ans a sis o set anysi o ele- bretot si TEiscola ha de viure íonamental .(de set a deu 0 onze anys), ; ir.entaiment de les quotes dels alum- I . iNo us pceocupeu pel mestre ni per
0 per a nois grans Cal ésser exigent nes. E l vostre càlcul pot ésser així: , les qüestions tècmqow de l'ensenya
amb això Una classe I un mestre ; Olasse A — Despeses: Sou del mes- ment, Acosteu-vos a ll^ssociaicíó Proserveixen per una sola feina,'no per tre. 3.600 pessetes; material i reno- teotnrà de l'Ensenyança Catalana qot
I vacio de mobles. 700 pessetes. Totil. té la missió de culdar acpiesies asdues o per tres
pectes dc l'ensenyament català L'As• -«Quan els miíanis han assolft aquell 1 4.300 pessetes
scciació Protectora de l'Ensenyana
Ingressos dels aSumnes; X matricu- Catalana t.rebaílla per ténír mestres 1
ensenyament per al q-nal la ctosse és
creada, se nlban d'anar. Procedir d'al- j les amva-ls /cal comptar les tpa'ricu- per organitzar un petn sistema, el ro»
tra manera és fer més mal que bé s 1 les per anys, penjuè a l'estiu el mes- complet possible que alliberi els P»
• l'escola catalana». 'Els patriotes s'han l tre també cobra) «a X pessetesv
Suposem un total de 2.900 pesseíee j tronats i Associücions de les qüestions
de fer càrrec que no tot es resol en
tècniques sempre complicades i dii
Dèficit.
1.400 pessetes.
! un dia. i val més poc que gens 1 poc
| fícite.
1 bo que bo molt. i dolent E ! nomtre
.Aquest dèficit sumat afftb «1 cost
Tots eis elements per un bon »ns»d'alumne» vflns a 40 0 60 com a mà- del lloguer, és cl que s'ha d eixugar nyamsnt s'estudien ara meteix.
xim, ve cohdiclonat pel locaí «Si el arrib quotes de protecció o subven- \ cord amb les institucions cabdals *
j local és psr 30 alumnes, cal' no po- cions Com veieu en aquest càlcul no 11'ensenyament català per a óirtenir ua
| sar-n hl més». Poseu^vos en tor ra.? en ' es subjecta l'escola a les pessetes rrmb règim que ofereixi les màximes
1 relació amb els mestres de la local i què es puguo comptar intcialment 51- rantics d'eficàcia .•
j tat per ^harmonitzar 1 millorar la fei- 1 nó que es busquen els diners segons
I na. Pensem que a Cataiunya ha ha [les necéssttats de ITBscóla.
Cal decidlr-se
manca d'escoles. 1 tof.el que sigui aug(L'Associació Protectora de l'Ensementar-lès l descongestionar les exis- nyança
Comptant amb el patriotisme 1
Catalana, tractagt-se d'tnstitents, és un bé.
ttxions ben orientades. conWibuirà ' tots la creació d eseoles catalanet. * |
fins el màximum que li permetin els un problema fàcil. A tot arreu sor?
seus recursos «Els municipis 1 les ran els locals, i els bons mestres lam-1
La qüestió econòmica
aSsocractons patriòtiques locals tam- poc íafllaran. La quota mensual te'*
alumnes no serà més elevada qw * 1
La qüestió econòmica penseu-la de bé poden ajudar, tenen el deure d*- els
altres .tipus d'escoles, 1 el saí"
manera que el mestre tingui el sou jodar».
La qüestió del lloguer I de la ins- fici pecuniari dels Patronats pot-ess*
necesart per viure Bs ïrrfcon presentar com a obra soetal 0 benSflca tallació no es deixin de tanda Te- reduït al mínim
una Institució qoe funciona a base nen .una importància prou gran perIL'Associació Protectora de l'En*'
d» sacrificar el personal. Bl mestre o què s'hi dediqui tota l'atenció «Cal, nysnça Catalana, comptant com
mestressa necesèrta arvui com a «son però, no hipotecar mai la vida futura ara amb la confiança de to», i ^
mínim inifral f'·.ra de Baroelona. 300 de TEscola per oausa de la tnstallacfó l'auxili dels' elanente tècnics del
i pessetes mensunle. cno més per les o de la constraoció d'un edifici. Quan tre país, assumirà amb gust 1 orsa-i11
classes de dia». A n * el mestre hi va l'Escola funcioni, ha d'estar lliure ració general i aplicarà tots e!f ***
la classe Becordeu que la classe des- completament d'aquestes rèmore«. rahalf a l'obra de l'esobla catalana,
prés d'instajíada 1 resolt el proble- Per això ós bo. abans de començar, que és la ^eva finalitat cabdal. EI » '
ma del lloguer, necessita vhire tam- resoldre a part aquests problemes reny està prepara» BU temps « * m
Ué L'ensenyament «i es vol fer bé. Alesboree poden sorgir les solucions durs. Cal només decidir-se
porta despeses Les classes han d'és- dels ©mprèítits. de les deixes, del paser pràctiques i necessiten material gament col·lectin, a l'acte r> amb quode treball Bte moWes stian de reno- tes egpecials· de les subvencions exvar. Les atóes han d'èftser netes i con- traordinàries, etc.. etc.
fortàMes Aeaeoyaieu .'per aquesfes
atenclc«8, aJmenys d'un K a un 20
iL'Aseociació Protectora de l'EnseBe requisit Indispensable W* |^
per MO del sou del mestre, n sigut nyaoça Catalana també estudia la ma
notes que em «iguln WinMf
unes 700 pessetes anyals
ners de prestar auxilis d'aquest orper a la publicació vlngulnT
dre per a. la instaUació d'escoles '.
dactades «n twtnlt I amb o·"0'
Os imsà bé de caJcdiar per cada construoció d edificis.
,
•ió ponodlilios.
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A i x ò sentat,. ,ja podéu endevinar, çolónitzadèrs estiuencs naIcionalistes, quina tasca m é s profitosa podeu fer i haveu de fer.
I Esteu potser voltats de g é n i e bí&n, d'alguns que encara fan aqueh e s t ú p i d a mitja .rialla, quan els" parleu de n a í i ò n a l i s m e ;. de n€laes i ex-n^nes de J e s ú s - M a r i a de S a r r i à , que encafa parleu en castellà ; de tMfí«;5 bons i dolents,:d'indiferents sorruts i de panxaI contents.
Ahir aï vès^irè, els íé^tèsentants
Aprofiteu ax^uest temps de contacte v i u , aromat i saborós de les entitats econòmiques van anar
al Govern civil i van expressar al
amb la carn molsosa de la nostra terra i amb la gent senzilla i governadòr
l'alartna qu* els produeix
humil del nostre poble, per vigoritzar la vostra fe en la pàtria i la ipressa del gove-m a «illestlr el
I per a í e r florir nous cors en la clavellina mística de l'amor a projecte d'autorització per à concèrtar tractats de cótoerç.
I Catalunya.
Van demanar al senyòr Pontela
. N p permeteu q u e - s i é u i m prófanades les nostres platges, n i que signifiqués al president, del Cónla conveniència que ríflfxloni
les .nostres valls, n i els nostres boscos, n i els nostres cims amb sell
molt ahans qiie el dit píojecte tinguí
| fi/ressò d'una parla que no sigui la nostra, d ' u n é s cançons que i eficàcia oe llei.
| no siguin les nostres i amb una estultícia que no hem d í voI Telegrama t r a m í » als representants
ler que s i g u i mai nostra.
i catalans 41 Congrtb i al Senat;
Joves i donzelles n a c i ó n a l i s t é s ! D e d i q u é u uns instants càda | «Unió Industrial Metailiirgica re-»
dia en comunitat amorosa a parlar de Catalunya i a fer adeptes presentant aquest ram de producció
de Catalunya piiega que aquesta mía la nostra c a u s à . Vulgueu sentir,en to^es les cósés de la nostra riorig s'oposi per tòts els mitjans íjue
terra, i en la nostra gent de mar i de muntanya, que tan a prop | pugui a TaiprovaiCTo de Llei autórltj zan( rebaixes aranzel en més oél 20
teniu aquests dies i a la qual haveu t a m b é d ' e n à r d i r patriòtica- ] pgr 100; Crisi nostra indústria serà
; agreujada, si *n nous tractàls es sement, l'encís embriagador de la P à t n a i m m ó r t à l .
gueix mateix proeedinient que €H anT vosaltres, els nacionalistes u o tan joves, els madurs, lai gent teriors. Amb ells el Goverrt e&pade prestigi i d'influència, senyors respectables que parleu a poc nyol. a canvi d'ín*igiisfi*ants avantd'esportació agrícola, perjudi'sa
a poc, però que encara t e n i u el cor ben jove, no deixeu de veure tatges
considerablement determinades i n «! batlle i els regidors d'aqueixa vila, que us coneixen i us res- dústries com la metal·lúrgica, sempecten i us. admiren, i esbrineu si l ' A j u n t a m e n t ha hissat solem- blant que gestió ministeri Estat serveix millor tntiíreesos indústries escialment la bandera catalana al balcó de Çasa la V i l a , si tots els trangeres que jjkclèbais Demanin
documents es redacten en c a t a l à , si els rètols dels carrers són prèvia informació elèmente productors x^r conèixer Parlament sien la nostra llengua, si a les escoles h i ha bons mestres, i si-mal- tuació indústries en discutir els fracgrat l'oficialitat l l u r — que amb una mica d'empenta molts ho | tats. El saluda, president. Josep Borfarien — es pot aconseguir que -ensen3'in als infants la nostra Den- das.»
fna i la nostra h i s t ò r i a . . .

L'amenaça
a la indústria catalana

Uuis VALERI

distnc'te sisè. formada pèJs senyore
Bulart, vicè-president. 1 Degollada.
<ha visitat el senyor Abadsl per tal
de convidar-lo com a president de la
LUga JRegionalisla a les honres fúnebres ^ue_ organitzades per l'Ateneu, es celebraran diumenge, a Idos
quarts de dètze, a l'éégl^sia del Bon^j» representació de la Junta Di- suecós «n bé de l'ànima d'En Joaquim
Me!Va tte l'Ateneu Autonomista del Albiflana i Folch, vocal de la Junta

Funerals per l'ànima
í'En Joaquim Albiiíana
i Folch

iq2i
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ARRIBA A BARCELONA UN AMBAIXADOR DE FRANÇA PER A CONFERENCIAR AMB ELS REIS CATÒLICS
Feia temps qtu F m i " t Isibel estaven a. Barcelona. cííe&1**t·M Corts
gentrtíf catalanes <U moi&stir de
Santa Anm Era
lA Con iempó
ral. i a'"^ lal moim. eren m/Uts els aan 4
baixadórs qiu viutefí citaht'ét, entre
Ms els de Génòvà, els del rei de Bugia. el del dtAngíaíetra i aí de Portuqal.
La qiiesló del retorn i/c la chUat df
Perpinyà, empenyorada per Jóan 11. '•
retíngvía pel rel de França, era una
ÍP les preferénls que. oo/ia resoldre
Ferran 11. Així s'eatplica VeirrUMula
d'aquest ambaiatiéci. el quàl. s'encamina ol moru·siíT de Saní Jeroni de
la Murtra, on eislaven. els reis, per a
cenferentiar amb ells. i que uix cop
càmplen el seu emàrrec. /ru mil a Ba
datona, per a tornar al seu, pals ai
cap de dos dies.
Vora un mes duraren les negociacions, que tinguèren fi. a.m.h el viatge dels Reis Catòlixs a Perpinyà, òn
reberen la resütUcUf, pet part del rei.
franeès, de la vila de Perpinyà i dels
comtats del Rosselló i Cerdanya Fou.
l'enirada mxtU sòtemVie, posant, els solusiasme dels noiís siiodils, fent-se
realitat aquella sospirada unitat ea.
talanó, rompuda sòls per faierres.
. ,tmh tal motiu, es pròclamA la nova
alianr.a Aels reis d'a&ui amb ek de
França, feht-se defensors mutuals delm
amics, com contraris dèls efiemxcs, l
esxahlint. recipròcilat de tmetes ainb
els vasalls d'amüàós reialmes.
El retorn dels rels fou el. é d'òctiubre. entrant vel- PorUU liàu, ee.lA
brànt-se la reconquesta dàl BòsèeUo,
que devia quedat adtient a Óàialunya
| firis els dics de fylip IV. En la hguidacíó que rcpreseiitaxa la dinastia
austríaca. er\ lòl el que era p r i v *
i tia de talalunya, les tfttérres i. ccUÍ
; lin,qèhcies ajudaven. & la decadència
d'Espanya, minvant f l prestigi dels
| ànllcs Estats que la formaven.

Colonitzadors estiuencs nacionalistes! Quina llavor m é s rica
P0,iríeu sembrar en el vostre estiueig, els fruits de la qual recolliríem tots en els gloriosos estius que han de v e n i r ! . . .

^

històric

e s t i u e i g

O T S aquells que amb una convicció m é s o menys aparent
havem actuat com a colonitzadors estiuencs en a l g u n dels
j ^ t o s o s indrets -voltats de frescors i de meravelles que el bon
leas de la oostra gent ha t r i a t com a llocs d e , c o n c e n t r a c i ó estiuen1^ sabem la valór i la significació diverses que molta gent dóna
I ]'{et d'anar a passar un parell de mesos vora la mar o dalt de la
Luatatjya\:o volem fer esment dels que vau* a estiuejar a la simbòlica
L lïalíssima Ville d'Eaux, la tristesa de là qual tan vivament
] pintà E n M a r a g a l l ; aquella v i l a on tothom é s foraster; on totIfeoïn va i on n i n g ú h i és ; on tot é s artifici', comèdia i estultícia
jj 03 la magnificència del paisatge per aquella mena de g é n t no
1^5 sinó una decoració per a fer bonic. Aquesta gent absolutament
Impermeable a les ruixades de l'esperit, n i taa sols ens entendrien.
I
Es per una altra gent, que parlem : una altra gent infeliçóta
Ide vegàdes, però bona gent sempre, per b é que en sortir de ciutat
I portin una vida un xic estrafeta.
La vida del camp, tan colonitzada com vulgueu, comtiórta la
Ifieil vincladissa d'una pila d ' e n c a r c à r à m e n t s , ; la relació é s més
I franc3 ; la bonesa instintiva l l u u en moltes cares ; .el jovent, per
I poc sa que sigui, es mou amb u n ritme m é s graciós, p e r q u è és m é s
Iinconscient-.. U n temperament v i u i despert o uns quants graciosament decidits, assoleixen amb una facilitat e x t r a o r d i n à r i a
|una hegemonia en m i g . d ' u n a m u n i ó que a ciutat p ó t s e r fóra i n jgovernable. E l l s imposen una suau disciplina, sènse que n i n g ú
Uf n'adoni ; són el nex dels m é s oposats caràcters, i t à c i t a m e n t
jtxerceixen una certa autoritat emanada de la m é s i n g è n u a deInocràcia...
Només que . aquestes ba'nalíssimes observacions de sotiológia
Itstinenca ens obren els ulls a un camp d'acéió patriòtica molt d i g ine de conire^.
Tots
d'acord q u è el nacionalisme és una disciplina, p é r ots estem
este
juè és ' n u a convicció i u n -sentiment servits per una voluntat.
Aquesta disciplina é s , per tant, una moral i una ètica i una religió que han d ' e x t e r i o r i t z a í - s e constantment en el culte públic i
[esplendorós a l'essèncià suprema de la P à t r i a . '.Un.boti.nàciGnàlüsta; català ho é s sempre i en tot m o m e n í , isease que se n'oblidi
ni un instant, i com a nacionalista ha d'informar la vida dels
afers, dels estudis, de les relacions socials, de les diversions, de
lia més banal manifestació de la vida.
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rKoen els telegrames d'avui que, com a conseqüència de l'actitud de la delegació turCa en les qüesDE
L·ÀVSAl·iA
tions relatives 3 la retirada de les forces navals i
a les concessions, hta sorgit dificultats imprevistes que poden ajornar
la signatura del Tractat de Lausana, considerada imminent des de diumenge i assenyalada oficiosament per al dia 17.
Es de creure, però, que els tares no posaran nous obstacles al terme de les negociacions i signaran un tractat que significa per a ells
una doble victòria material i moral. El Tractat de Sèvres. els foragitava d'Europa, El Tractat de Lausana els restitueix la Tràcia Oriental,
amb Andfinòpolis i Karagats, fins al riu Maritza. I totes les altres
clàusules del Tratftat són tan favorables a Turquia que e^p de les potíncies vençudes l'any 1918 per la Gran Entesa sortí de la guerra
amh els avantatges que aconsegueix el govern d'Angora. Bulgària ha
procurat complir estrictament el Tractat de Neuilly, que l i imposaren to
potències vencedores, i encara no ha vist reconegut efectivameut el seu
dret a una sortida pér la Mar Egea.
Notàvem dfes enrera que la forma en la qual han estat redactades
moltes clàusules del Tractat de LauSana l i donava un cert aspecte de
provisional. Les qüestions de les fronteres de Síria i Mesopotàmia,
com a exemple, seran arranjades en virtut de negociacions ulteriors
de Turquia amb França i • Anglaterra, respectivament. L'afer de Mosul
serà sotmès a la Sociétat de les Nacions. El pagament dels cupons
dél Èanc Imperial Otòrnà serà objecte d'uq. conveni especial, com les
concessions anteriors a la guerra (ferrocarril d'Esmirna a Aidin, telèfons de Cónstantiuoble, etc.), la validesa de les quals reconeix ara oft
ctalment el govem d'Angora. L'evacuació de Constantinoble, Gal-Iipoll
i Txànac per les forces aliades començarà tan aviat com sigui possible
després de l i ratificació del Tractat de Lausana pel govern d'Angora i
dintre d'un termini de sis setmanes. La retirada de les esquadres d'Anglaterra, França i Itàlia, no ha estat convinguda amh tanta precisió i
aquest punt ha originat noves complicacions a darrera hora.
Sembla que Bèlgica, Portugal, Polònia i Txecoeslovàquia ' aconseguiran els mateixos avantatges d'ordre econòmic reconeguts a les altres
potències aliades. Txecoeslovàquia, però, encara no s'ha decidit a signar el Tract»t.
- Els turcs han renunciat a reclamar l'illa italiana de Castellorizo.
Reconeixen la llibertat de passatge i navegació dels Estrets, per mar
i pels aires, en temps de pau i en temps de guerra, com volia el govern de Londres. Però han aconseguit l'abolició de les capitula,cions.
Els estrangers que viatgin per • Turquia, o hi visquini estaran sotmesos a les lleis turques.
No és fàcil, doncs, que, •per una Intransigència pòstuma, els turcs
s'exposin à perdre tòts els avantatges que han guanyat pacientment en
íès llargues deliberacions de Lausana.

EL

TRAÍTAT

Les declaracions fetes per Mr. Stanley
Bàldwin a la Cambra dels Comuns i per
DEL
GOVERN AXGLES
Lord Curzon a la Cambra dels Lords, ea
nom del govern anglès, han tingut tota la importància que calia esperar de ?a transcendència del moment. Obren un nou capítol en la història dé l'actual crisi europea.
L'actitud>\lel govern anglès revela que té plena consciència de la
seva responsabilitat en aquesta hora històrica. No hi ha paraula que
pugui ésser interpretada com una manifestació d'hostilitat contra ningú.
EI góvern anglès no tanca cap porta. Ofereix una nova possAilitat de
mantenir 1 àdhuc solidar l'Entesa amb França. La forma en la qual
jeColliren la declaració ministerial Mr. Ramsay Macdonald a la Cambra
dels Comuns i Lord Grey a la Cambra "dels Lords defllostra que el
govern ha interpretat autènticamélit l'opinió del seu país.
Els punts principals del discurs de Mr. Stanley Bald'win han estat
els següents :
Anglaterra declara que considera el manteniment de l'Entesa francobritànica cóm la principal garantia de la pau i la seguretat d'Europa.
Tóthom coincideix en la necessitat que Alemanya pagui els danys
que ha causat i que sigui aconseguida la restauració econòmica d'Europa,
la qual no serà possible mentre 'no siguin arranjats els afers de les reparacions i dels deutes interaliats.
Les divergències entre Anglaterra i França radiquen en l'apreciació dels mitjans més eficaços per aconseguir aquestes finalitats.
Anglaterra creu que la forma més efectiva d'intentar la consecucií?
d'aquests objectius és prendre com a base de negociacions la darrera
nota alemanya, i contestar-la.
El govern anglès, sota la seva exclusiva responsabilitat, ha redactat un projecte de resposta que sotmetrà a l'aprovació de França, Bèlgica
f Itàlia.
1
. Anglírterra, que sempre considerà l'ocupació del Ruhr com iina iniciativa perillosa i . contraproduent, ha vist confirmat el seu judici pela
fets.
Alemanya camina ràpidament envers el caos, eventualitat que cal
evitar amb decisió, car impossibilitaria la reconstitució econòmica d'Eudirectivà del dit Ateneu, individu de ropa.
L'ocupació indefinida d'un territori estranger en temps de pau consla Comissió d'Acció Política 1 ex-regidor del dlstriote. Amb el propi ob- titueix un fenomen estrany i lamentable, que cal solucionar satisfactòriajeote toan visitat, tem'bé l'alcalde se-' ment i honrosamènl.
nyòr marquis d'Alella i efl president
El resum de la declaració anglesa és que cal entrar en negociade la Maucomunitai
•b'han cursat també oficis de convit cions amb Alemanya i cercar una fórmula per a l'evacuació del Ruhr.
a tan, piadós aote ia lotés les entitats
Ara veurem quins comentaris h i posen els diaris i els polítíe»
de Barceiona adherides a la Lliga dc París, Brussel·les, Roma i Berlín. Això és, ara com ara, el ml»
Regionalista, car «1 senyor Albiflana
era ún ipartidan convençut de les interessant.
doctrines qua sosté, i la Junta Virectiva valdria quff «6 trobessin acojoaúuim P E I X I C E N A I C A M A C H O
blats a la cerünònio réligiosa tots als
que compartien la idea política d»!
flnat model ide cavààlers i de par
triotès.
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malgrat et propi abandó, els anys,
les privacions i dolèncles, quan ell
té gust a tocar, Saraaaf, Scbumann, Chopln i l'exlen» rep«norl
que porta dintre d* la seva in*
(«Ulgència, d«lxa admirats 1 flns arranca aplaudinMta deie més profans
aplaudiments fins del» més profans
en aquestes filigranes. Ell diu, i s'ba
pogut comprovar, que é í íntim amic
d» grans personatges d'ameu del món
i ha donat concerts «n els principat»
coHseu»; oondeixeUe del msstre Arbós, company dilecte de Sauer. Però
«D, és un enamorax de la natura, i
sobretot de 1» mar, i d« la mar nostra; per a restar-hi hores i més hores
ds dia i nit embadalit, n i s» preocupa de subveolr-se. EU confessa, ingènuament, com un infant, que no sap
quant estarà aqid ni on anirà desprès. Hom | admira devolament en la
seva fSUoiiat sense màcula d'ambi*
olons, ni los més Justes. Toca quan
sent la inspiració i . . . . monja quan
pot. Tant com podria A r valer les
ssves haMIttats gens Comuns! Par això és de lloar la desinteressada protecció que alguneg ànimes comprensives de la vera tdealUat l l procuren.

Havem tíngut el guit de saludar
Ittoltea famflios que es dispoeen a»olonMtr tujaí durant r « a u . «Ijunes
ban preetpiMit U vtofud· pel» motius oxprossnte. notant-se «n la nostra joliu* p!nt)a 1 acostumada animoclA de cada es,tlu.
— El pertftdte nacional teta «Costa
<Je Pinent», cvnUnua eesent distingit
per la preferent atenció del batlle de
la vila, car per tercera vegada ha estat denunciat al Jutjat, preclsamei.l
porqui el pettMlc esmentat vol eeoMlr de qnl éa culpa la Impunitat
ami) què ban quedat dia emmeUlnamenta «adevlnfijla en la nostra vila,
ara fa un any.
Ej Jutjat Ja »a «Ht-Ijo prem dar que
«no habla lugar >, però el batlle
ba d'entendre m«s de Uets que «Is qud
componen éi trtbunai, 1... tomem a
dentmela — e ha dMc — almenys per
trap^les.
—EI mí^vlmwrtde l'eMaM en ja nostra vila. durant el ytnppmtu Juny.
és com eeguei.t:
—A t ' « l « t i ds Sant CrtUdfoI, resCaixa de Pensions.—«ecapwt, pea taurada l pintada per un notable ar«elea tn.M'fn; «tornat. H.iltrm·, m- tista, 1 dotada de grans reforma», s'hi
bretas noves, a .
ban celebrat els tradicionals cultes,
Caixa d'EaUÉvto. — Reoaptat. pes. en honor del Sant. ris quaJls s'han
eoles 24,930'iiOi
ratoroat,
55; Ul- vist molt concorreguts, així com tambreies noves. 12.
bé molt antmai» el» passeigs a l'hora
— S'ha poaseMtonat del càrrec de ds la benedicció decoixes 1 ballades
W a r l de la parròquia de Saart Antoni amb l'encant dè coque%
el doctor Linig Miqirel, prevere, qui
—Lss solemnitats eucarístiques, deaxnrcla d mateix càrrec a Caldes.Sia benvingut I que tingui força eu- dicades en les nostres parròquies, al
Cor Oeffle ds Jesús, s'han vist molt
cert en la seva taaca
concorregudes 1 extraordinàriament
—Beta denntttvament «cordada la ceisbrades. La processó ha tocat envinguda de] notaMe Orfeó Graclenc, guany a la parròquia de la Immacuper les properes feetee d'agost, com lada, I ha «Mar força lluïda, havent
Uiitibé la renom enada cola «Bar- recorregut alguns carrers 1 passeigs
calona», quals agrupacions artísti- de la bantada.
ques, con) un temem i per separat, do—Aviat s'installarà la llum elèctrlnaaa <B»or»M «adÉMcns durant els
dleg de festa major. Promet esdeve- oa a tot el llarg de la platja, des
nir un grandiós esdeveniment «I gran de Sant "Cristòfol fins' a ia vora'de
concert que donaran ambdues agni- Sant Corvasl.
—KU tres camps d esport, oadg fespaotons on d'a^usils dtee, a la tarta es veuen animats pels aficionats,
da, al teatre Apoíd
al futbol, célebrant-s'nl Interessants
Es Justament lloada aquesta inicia ancontrea entre notables equips fottva clòi Centre Català, la qual pro- i rasters l sl« locals, que atrauen bona
met treure's secundada amb entustas- gentada.
m« 1, per tants coronada amb el m é s
eecaatant dels àxits.
—Feia algun temps que ron<fava
L a
Selva
per aquests carrers un senyor estranCASSÀ.
—
Sembla
que, sl no sUl
ger d'aire distingit, pern una tnica
abandonat en el vestir, denotant espatlla res, arribarem a tenir cotxe
tot «D posseir ço que en diem l'àni- de morts.
CaMria que l'Ajuntament fes e4s
ma bohèmia I que havia calgut aqnf
com fulla que el vent transporta, bo 1 possibles per tal que el plojecte no
restés irrealltzai; car és nn bon xl«
mendicant una almoina
£11 prou manrfesta*a, en una bar- rid'cul que en una població de la
reja dldiomcs, ésser músic 1 conMxer Importància de 1« nostra encara en
dlrtlngldes persones ben conegudes, molts enterrament, «fls cossos hagin
però « x í anava passant, fins que nn d'ésser ponats damunt d'un balard.
músic, la modèetta dei qual ens pri—Hem olt un rumor segons «í qual
va de dlr-ne el nom, J escoïià I cl el Centre Republicà projeata establir
féu smre al plano, i després l i féu un nou camp d'«*ports.
provar ítnstrumem que ei\ deia favoQuan tothom deia que dos camps
rit, al viaií. 1 bavent la certttod que sren masses camps, encara ens «n
es tmcíava d'un gran artista músic, anuncien un tercer. Hom veu ben bé
primer entre els professionals, des- que lís divisions ja no són qüestió
prés en diverses reunions, l'ha anat de «oultura física», slno de «cosses
presentant i ei públic ha pogut admi- morals».
rar l'ànima colossal del gran artista
A una agrupació de srVmpàtlcs joqui s'amaga amb tanta modèstia. El ves
se'ls acudí fer una secció
dit noble bohemi, que es dHi TeodOr d'esports
el Centre Nacionalista,
Wemer, és un violinista Inwaansque, i . Ja tenim«qremoguts
els instints íuU.

D e

S o c i e t a t

Demà passat, diumenge, festivitat
de Sant Enric, ceWbren llurs dies, enare altes: al man^uàs de Julià, senyora de Maynés, Ràíols, Pérez-Caíaflas. Prat de la ftWa-Oecíi», Puig 1
Arola, Larrafiaga, Tuyet, Morera.
Dalmases. Clervo, Snrroca. Sostres,
Müsta, Baflló, Capderà. Ferrer. Faqjó.
Cortés, Créixens, Bartroü. Gal. Cols.
Tamil, Uffretes, Laplana, Lantfranoo, Mundó, Sauer, Cirici, Casals.
Serra, Anglada. IM&sot, Oliver, Aguitor-tAtnat, Anuisen, Brossa, Buxeres.
Duçay, Fló 1 Faasant, Trias, Granada. Jartli, Laporta, Liajue, Mitjana.
Ocio. Peialz, Sàatfcea-Partor, Vüa.
Xlrlnacte. Miracle. Sabater. Barrte.
Tntis, Manyuòs, Torrente. Mertlnea
Aanlguet. Beflloncfli. Camps, Candoner.
Cosp. Gtmfeno. Miralles. R«duà, Ribas, Seguí, Serradeíl, Sufoirats, ^ a r dosa, Becgadà, Ferrer, Guerra. Podh.
VlolirO Pous. Badia, 'CosSeülA, Garcia. Baurier, Casanovas, GafctaCalamarte, JuBà, Mir, Pcxmar, Puig, Tarri(to. Vila, Tny i mohs que no recordem
A tots, IteUottaits.

Oüluns, festivitat de la Mare de
Déu del Carme, celebren, entre altres,
llurs dies: les comtesses de Santa Moria da Sian», Vllandaga I Castellví,
marquesa vídua de Mónsolís, senyores 1 senyoretes de Robert vídua Juncadella, Sora! de Arotes, Solà de Roe,
Muntades dMJbart, Goiferiobs vídua
Masó, Kar vidus Lasarte, Galobart
vídua de la Rlva, Trias vídua de Desvalls, Utbre de Regas, Forasté de Ribera, Gallart de Sentmenat, Flaquer
| ds Pag>ès, Dacca de Cusidó, Baixe| ras de Casanovas, Carreras de Mercader, Ubarri de NaicUl, Fonl de Pi. DesUjol de ^ntosa, Mufioz de Fournier.
Inn7a da Garota San Pedró, Blaria
dïlltzakle, Cornellà de Gené, Giran
: dter ds Muntaner, Sojo ds .soler, vi| dua Gurmet, Cuyàs de Gomis, VülaI vodhla de Vldal-Cuadras, Oller d'En, «efiat, Caíbó de Oueflaít, Bruno de
Cairtós, Jaumsjdreu. Parallada, SaI badeu. CoataguMà. Bosales. Viladot,
Rius, Abeaia. Mass&Torra, Delès.
Piera, Roca JuWnée. Bsoubds, Bellarln, Sert, Gojtrerfohs, Aíguaaritnes. Bultó, Oarreras. MarÜHBalanzó, Fàbrega»
1 de Caralt. Fàbregas 1 Junoadeila,
OMMfe^ Malet. Dalmau, Majüferrer,
Carrotglo, Aaribrós; Fontcuberta, Bo-•toraa, Alwxat. MBiat. f a i g S m »
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1 tan important expansió da cultura,
oganlUant aquella cursets o eiciéST...
G I R O N A
La Congregació té lés simpaties de
la joventut (i en aquestes manifestacions tindria l'apoi dC tothom), es(Con/eréaeta 4« tes S'W «s fe
(Con/erenrto de <e* if-tS de U nlf)
tà domiciliada en un locaj tan a pasta per tals actes com un eoUegi d'enEl» enemics dei» msatrai
L'adob aal eanal d'Aragó I Catalunya senyança, 1 no l i manquen, dins
L'Ajuntament, desprès d aninv.J
d ella mateixa, element» aplea per a
Sestà procedint amb activitat a portar a feliç terme el pla».
que slguéa subhastat el eafé .•.' 1
'adobar el canal d'Aragó 1 Catalunya
Devesa amb ei cànon de 750 pamit
qos, con vàrem dir fa uns dies, tin0 bé 500, segons comprengué v j
gué una Important ensulciada. HI
els dies <M la Mtttana e bé sets.
treballen més de 300 obrers 1 es conda festa, votà 860 peasetes p«r
fia que dissabte ja baixarà aigua.
i'aasembiea que flarao als rr,»,de Catalunya en nostra ciutat
Altres navas
El diumenge vinent, a les deu del dies d«l «1 al 24.
En les proves d'avton» sense mo- matí, es celebrarà a da parròquia ds
Els egidOTs da i a U. M. N. vo
tor de Paracueilos del Jarama, ha Santa Maria de Badalona, cultes a en contra de la petició de.it
obtingut un tali nostre paisà don honor i lloança de) màrtir de la Fe tres.
En no Corballa Albinyana, OU dsl ss- del Crisi, Benaventurat Ramon Lull.
m OOUagi M Metge»
creiarl ds nostre Ajuntamso' 1 alum- patriarca i fundador ds ta nostra
Ha estat renovada pareialroer-,
ne de l'Acadèmia d'Enginyers mi- (ttriíura nacional.'
litars,
Hi predicarà l'IHustre lilerat mos- Jiurta del coUegi de Metges, àusd»
prMMflnt el donor Cou i T u r ^ l
sèn
Llorens Riber.
— H Centre da Dependents del Cotresorer el doctor Roca Pinet, comJ
merç t indústria de Lleyda celebrarà
•ador «I oootor Cuff i vocals eU da
L
a
C
o
s
t
a
«d dia 13, a les deu de la olt. una
tons Oms l Donés.
Junta general per a tractar de la seARENYS DE MAR. — La Fssta maEn pro de ia cultura
va tasca cultural, sodaj I esportiva. jor h atranscorrsgut en mig d'una
L'Aleneti
de Girona ha eflolat
gran
ànimaoló
l
alegria.
—La distribució da cabals de nosLes sardanes i als balls de societat doctor coli i TurtMu, com a cap
tra Ajuntament per al mes d'agost,
la majoria nacionalista i aaoiot»
es veieren concorregut».
importa M,3M ptes.
Els ballets executats per l'Esbart ta republicana, fellcitant-lo pèls - I
—Al» baixo* d / l a Diputació W fan ! Català de Dansaires, al Casino In- ]Jectes que pera a terme en r,-- J
la «lutat, aspsclaim«ht, per la mm
obres per a instal-dar-bl l'andu de . dustrlai. foren molt aplaudiu,
i l'Andiènda.
Les funcions religioses revestiren oipalrtzació i adqulalcló de l>lc.,;-i
gran solemnitat, cooperant-hi l'Orfeó citat.
—Bl Consell de Foment està proce- i Sertflc.
U demanen que plantegin nou
ocupant la Sagrada Càtedra
d i m a distribuir .les matàrlss que la
doctor Faura, canonge de'la Seu ment els projectes d'instal·lar a Gil
| Mancomunitat de Catalunya ha ira- ej
barcelonina. La processó fou una rona una biblioteca popular de d
| més per a l'extinció ds la llagosta.
gran manifestació miglosa, acompa- Merrcnmunttat de Catalunya i unji
i - D i m a i f t debutarà al teatre dels nyant el pendonifta senyor Puiggròs escola d'Art» i Oficis. uàSltsani-ul
Camps Ellsis la companyia del tea- nodrides representacions del Céntre eU treballs \ estudis que es ferm [J
tre Còmic de Madrid, que dirigeix Regionalista, Joventut Nacionalista. alguns anys, d'acord s^ib la Diputi
don Artur Serrano, posant «La Plm- Jílreol Lloveras I Unió Eaporfíva d'A- cíó, quan encara no «rea ta·pas^.-J
reny».
a la Mancomunitat ets samts d i |
plnela Escarlata».
Els partits de futbol s'ompiiren de Cultura
Altres noveB
ptlbllc, desfilant p d camp de VktJ, E.
boliatics de molts que nl havien vist Arenys». l·.Atlàtic» de Sabadell, el i Dijous donarà una cónMrtocla J
• F. C. Barcelona» l'Infantil de l'·Eu- I l'Ateneu l'escriptor senyor Rovlnl
Ú i l cap partit*
ropa». el «Pompeia D. C.» J «Els Ar- iVirgili, sobre el tema: «Causes ds UI
—Bl record de le» seccions espor- tlsllcs».
decadència histèrica de ICaUluny4> [
Unres locals dona ara bella ocasió al
n reunió geners! extraordinària j —L'Ajuniament d'Olot ba aprovul
1 cronista dé fer ona observació que l i - i«lluló
Eaporüva Aneys, va no- i al plec de •condicions d« la subhasu|
11 suggerí la lectura dels cartells amb menar presidenthonorari l'arqultec- de la llum elèctrica.
els quals les dues societats enuncien té
senyor Puiggròs.
l llurs partits.
—Amb motiu de l'arribada dels fo- ' —L'Ajuntament de Ciurana hjl
| Es d'aplaudir l'éncert. d'una i aih
acortat comprar nn edifici o rnï-l
tra. de redactar-Uos en català. Tam- rarieres, la societat Círcol Lloveras ha truir-lo de nou pèr a escoles, habm-l
bé ens sembla que tenen mirament hiaugnrat les festes d'estiu.
dels mestre» 1 oficines munici-|
—•Anotem amb satisfacció que tots cló
"que la redacció sigui correcta: en
palls.
algims. però. dies enrere, un amic els programes sortits amb motiu de
—Diumenge serà Impresionada hmI
(que en aquest puni s'hl veu força), la nostra festa major, loren reilactats
peUicula a la Devesa pals alumnal
em feia notar alguna errada orto- en català
de l'escola de cinematografia de ai»|
gràfica l en deia:—«En honor a la
tra ciutat.
veritat tinc de confessar que se'ns
n'hl escaf)«n poques; però és llàstima T A R R A G O N A
que en una població com ila nostra
de la parròquia de Sant FranceKj
on no manquen elements que és de
mossèn Josep Maria Mur, havent-Mj
pensar que a prff-Uirlen I podrien
(Conferincía de les 9 de la nit)
II administrat els Sagraments.
fer-ho, no es preocupi nlngtl de su•
L'Ebre amenaçador
plir la manca d'ens^nyanca de ca— S'ha constituït a Gandesa mul
talà en les escoles, organitzant cur- I (L'enginyer de la Divisió Hldrolò- Comissió delegada de l'Assoclaclíl
sets o cicles d'ensenyança de nostra g'.ca de Saragossa ha telegrafiat, que iProlectora de l'Enscnyana CatalaniT
llengua.
JEbre baixa ton crescut que podrà la Junta de la qual serà la seguenij
president, don Tomàs Alcoverro: u-l
El -mateix amic (a qui demanem íer molts estralls.
Immediatament el governador ha cretari, don Sebastià GaUart; wx-í
perdó per, aquests retrets) llençava
rer. don Joan Baptista Maní. I «-I
una idea concreta que no puc es- telegrafiat a Mora d'Ebre 1 Tortosa cals.
don Ramon Uuis Pedrols I (loo|
tar-me d'oferir als cassanencs per perquè siguin preses las precaucions Manuel
Bardi.
tal que la reculli qui pUgul o vul- per amlijorar els danys de l i cres^
gui. Deia així:—«Aquella Congrega- : cuda extemporània.
— Durant la passada setmana I'h-I
c i ó Mariana que no fa molt poléAltres noves
poriaicló principal pel nostre pon I
saiva els entusiasmes culturals de íe
A conseqQència d'on temporal cap I íou: 2.106 bocols ds v i . 283 tonal
Joventut cassanenca organitzant im- al cantó de Lleyda, tia tingut algunes . d oll, 230 sacs d'avellanes en gra t l
portants concursos artístics, no po- Inlerrupcions el fervei d'elíctrlcitat. j 30 en closca, 161 caixes i 180 6sa|
dria ésser el fogar d'aquesta nova
— Està greument malalt el vicari ' d'ametlles'en gra i 200 en closca.
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En llaor
del Beat Ramon Lull

per, CasWIUon, Ossorio. Miranda Rò- Els concursants al primer dels tesàs. .
mes expressats no és obligatori que
siguin dt naturalesa catalana.
A totes, moltes felicitats.
FIVE
El cartell de l'esmentat concurs pot
oOüíenar-sf a l'Orfeó Català o en algun dels principals maganzems d»
música.

M u s i c a l s
El dia 15 del pròxim mes d'agost
fineix el termini d'admissió d'obres
per a l quan concurs dels 'Premis
musicals Eusebi Patxot i Uaguslera»
convocat per l'Orfeó Català. En el
cartell d'aquest concurs s'ofereix un
premi de '000 pessetes a la més important col·lecció, tant en quantitat
com en qualitat, d'obres antigues (vocals, instrumentals o mixtes) d'autors
de terres de llengua catalana (Catalunya, Balears, València, Rosseiló,
etcètera), anteriors a l'any 1650 no
publicades en notació moderna, 1 nn
premi de 1.000 pessetes al millor poema oh oral a veus soles, sobre text
català.
Eb compositors que concorrin al
segon tema ban d'ésser de terres de
llengua catalana, o baa de tenir, almenys, -deu anys. d* residència en
alguna d'aqneUes contrades ;Gatalu
Hya, Baieara, València, RoeseBó, etc.)

Els mestres Buxó. Cumellas Ribó l
J. Zamacols aniran el pròxim diumenge, dia 15. a Igualada, per formar part del jurat que ha d'examinar .els alumnes del Conservatori de
l'Ateneu que dirigeix el mestre Borgufió i que /patrocina l'Ajuntament de
l'esmentada ciutat.

S a r d a n e s
Demà. dii«obte, a Ics deu del vespre, oreanitzao» pel Grbp SanUaUtic Mosaèn Ciato, tindrà lloc al Foment Autonomista Català, pastel» de Sant Joan, itj. tma eoaíeròncia d'Sa Joan L'onjacraj», Qui dissertarà
sobre cl tesa «En Fep Véaiara i les belles tonades * ia raça».
Aquest acte anirà acompanyat de l'execució de diversos <saU»> de tenora, per tal
que els que acudeixin ai mateix posuin scbuir ndtlor la tasca del conferenciant.
Demà. a les deu da la ait. U haurà una
tdkaA de «andanes al carrer de Casasopa- fatcoen SaciosuUiata <W
DUtrietc VI.

L'audició anirà • càrrec de la cobla
«lona, la qual executarà nn escoIWU^* |
PfCSsaasa.
Per a demà i dem» passat dinnes*. I
d Foment de la Sardana de Bareelosa i» I
orsanitxat tres extraordinàries ballsco " [
sardanes a càrrec de le* cobles Bareino, u
rrintípal del Camp de Valls i La Pr.n-.-.t*
Barcetoniaa. que tindràs Uoc :
_^
Demà, a les deu de la vetlla, a la FM*
do l'An»el, cobla Barcino
Diumenge, a les onze, al carrer Portal l'CJ
per la cobla La Principal del Camp *
Valls.
.
A les cinc de Is tarda, al carrer Cee»
de Cant. entre Borrell 1 Viiadesat, P" • |
Principal Barcelonina.

Publicacions rebudes

— S'ha publicat el número de U
ta Jurídica de catatuayat, eanaf>oaes: Jü
darrers mesos maig-iuny, amb el se*01"
sumari :
•N'Enric Oliyer i Rodrieuez. Pis- 'W;.,.
.Les Franqueses del Val!*», de! Maf"1"del Llobregat i d'altre» Uocs de Cau.-"»'
per mossèn Pou VtayoUs i Torres. Pàí ^
— fKls capítols matrhnoniaU, o la "Si ^
ridica catalana., per F. Uaspocs j *»
selL Fà» J07 - .La mterpretsd* « "
fleja, Kcoa* la doctrina del P- SuàrV'; ^
J. Jdortl Miralles. Fàg. jjj. - " " " . ^
Dret Català», per F. Moacons i AafW?
Pàc- a » - Secdó de Jarjpenóioo» X
riapruòència criminal, Pèk. .·*7- 1°™^ t
da ksiIi nr ind ailiiiliiiili niïn P*s '^s^raí.tudinoia eotronsera. PàS- sfe- "
1
des i varietats: CeMesi d'Advocats. '
dèmia de Juiispnutoda, P*x ^S»»
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(Discursos pronunciats al Congrés el dia 10 de juliol de 1923 pel diputat nacionalista E n Pere Rahola)
política

aranzelària

íri
RAHOLA.—"S·ïMr·s diputaVi .juani»» veces modlto sobre la sluói*n
Espaíl» conspreaíü cl seni;-! VrrovMAihil·Uòi* <jue «ciüa en «1
t ^ j u de la Tnayort» dc loa cspa
pOKPM ctsl riO llogo a explicarr^úo» con iag compUcadoaes «uor« Je 1» Tlda moderna çueda «o&te,-^esM país ante la íaltade orienta.'r y de Mnüdo de co&Unuidad, au
ja oontmdicclón abeohiia «n al
unen y t n las directiva» de loa
lienen U raponsabilidad de con»u» mtereM* liia·l-nicajAlea. En
jotlos paJr·es la defensa de los •"l·"materlailca de orden indusui-.l.
y mercantil ha dado tugar
'íuva organlzaclón, a un tejido que
i ya elementob y orleatacumee viqoe perdura & través de todos
P caffiblos de Gobierno y de situafJ,D; y «dcte un pensaanento <ru& no
j,]« un parttdo, aíno q m es un pengsiento nacional que todos aonv
ttieri. poKfue ee trata del mannemueoto de ia unidad econòmica del
junto £Mo ea lo que ocurre en
ccU. en Inglaterra, ep loe Estades
tudos y en todaa parte». pero en
pana «corre, desgraciadament* todo
, oonmrio, y a medMa que vian.cam^ndo. oo diré ya los pafttdos. sinó
i ïiombree de uu lanemo ipartldo en
i mloístano de Hacienda, la conduci que sa «írue y ias oheruaciones y
i diwcti've» vartan de la mlsra» maera, y aHf no «e •posíbíi maatener la
via acondnúca de un país, sobro todo
jwido ella oírece una variedad y una
lompUMOtdn como 'las de la eoonoV.h ecpaúola.
Vo no be de retrotraerme a todas
evoluciones econòmica^ a partir
librecambismo obsoïuto basta uear 3 un proteccionismo a ultranza;
ero be de hater notar que al Uegar
i ófto 1906, cuando ee «laboró la ley
Bases par» la radaoción del w^ranil, hornbres tan peco sospeciioso» colo» Mfíons SÍcset y Puigcarver
on que la segunda columna
t>:a de cer intangíKe, y <juai ipor
^igutente, toda negociactdn. todo
nerdo que tuvieoe por objeto modiPcar esa üeguuda ccluuuka babrfa de
newrse necesariamen·e al examen
úcüberaciOu de las Cortes. E-ato es
|h la major evidencia 'para cuantos
ooocen esta» cuestiones.
Acabo 'Ue oir al seüer Estévez que,
i petard» sar lan amplia la auUxruasóa que ae trata dc prorrogar y que
perautido cos as que luago diré y
saibemos, eea autorizacióu le
arece todavia poco. y tvee que deifra ser mayer. Sdlo se puedti pns^mdir, seflor Estévez, de los eletnentos
protecolOn. de efte amro de confínc.ón que representa «1 Aiancel. en
ualloe pueblos que tienffls asegurasu prosperidad por enciíaa do los
"4s, como la tuvo Ingluterra en
netnpos. Bespoés de habjsr sido
glaierra el piís m.is proteccionista
1 roundo. «1 vealr el maquinismo
lüòirno se cenvirtió en librecamb.s. pijrquo así le convenia, y tenia la
ïTíieusiOn. cuando se separaroa las
bloniasdè Ingaaterra. de que en eüa^
r sigulera la mísma doctrina: pero
fos Estados L'tildos no la pracücàron.
B' üi, el general Graat. Irenlc a las
Ijaadicacionas de las ideas librecamIf^stós. dacla: «Cuando nosotros, como
> habéis tftcho vosotros, hayamos pauta mte da un «iglo en el réglmen
Irrciecclonleta, podremos permiUmos
1^ lujio de ser Ubrecambistas. como
I8"» ahora vosotros; pero. de momenl'1', lejadnoe ptobar el rógimea que
l « ha asegurado la prosperídad.' Tol^oiios pafsps tienen que actuar guar\iiaia estàs murallas que son iodislïíBsabies. claro que sia perjuicio de
Iftarlr iportlUos para establccer la oolaunícacién de aiuera a dentro y de
jflíiKro a fuera; ipero estos ponillos.
K ' í vjü la comunicacidn con e i munl"3-^» de abnr-los el Parlamento, y
I " fete. en lugar de vigilaries, los
• «otraga en manos del Poder cjcculij vo paia que imga eo o.uaJquler moI "Ií·dto lo que mejor 1c parezea. ide
6ÍWe ^ •Parlamento.' En aiugún
i WU ^ ^a heoho semejante abdica'•00 y ningüa dlputedo se a t m erla
« íedir que sc diera al Goblerno roaJ°r aaplitud de lacultadee para comr' xneier aqiwllo d<- que depende el
f r ^ ^ r , el trabaio y la nqueM de
| "H* '* •Veeirtn.

vtrçen. no podria hablsr yo de tat»
manera, porquo nunca he tenido la
pr·tenrlAn d» qiH nadte basarà «us
orleatJKTiooeí- sobre mls pensen lento*
y co>ivicc1oü',.-í. por tnas que fueeen
írtjii-» del e^i'idio y de la medltaoldn.
fPero es que aciuimoe »obre la dolorosa «Mperíenel» de la falta de serledad en loa representanlfs del Poder
piïMico y de }M resultaaclas que en
la vida econAmw· del p t í s ban dado
ctenos «xceso» en el uso de facultades como las que sc sollcltan en este
proyecto de ley. Después de l a guerra
europea cuando estaba tan revuel*
to ei niundo que no habia manera
slquíera *e poder determinar lo^ preciós, las condiciones de la produccldn. «1 fioíte de lo» <>roducto8, y n i
anm se tenia la seguridad del valor
de la moneda en que fiabian de pa
garse. todo» los Goblernos denunciaren ei réglmen de Tratado* eo que
vtvian. porque ttmeron que adaptarlos forzosadjcnte a aquelles neccsidades que se movien sobre una base
absoiutamenta daleznable; carécian de
base segura de calculo.
En «Ma sltuaotdn nos ballabamos
nosotros cuando vlno i l a rovíslún
araneelarta. y Ihnbo neersidad de determinar, las nueva» valoracione» y
establecor. por conslguiente. las bases
indispensables para que el Arance!
respondlese a los desarrcdlos d« la
\ida induatrial del paió. (Los seflores
Cénovaç del Castillo y (Estévez promincian palabrae que no so perclben claramente.)
Digo que se «laborO el .\ranc*l y se
aprobó poco detpu*» de 'la denuncia
del Convenlo que desde el afio
regia nuestras relaciona»con Francia.
Francla en aquella ocasldn. culdaba
de una manera muy rtgllante. como
síempre lo bace. de íus interès», y
buscò la oca si On propicia en que mA»
perjudíciai podria ser para Espafls
la Inien i·pclón de las relaciones oomerclales. ereyendo que todo aquello
que pedía, que todas la» exigència»
ac tenia obtendr'.an el asentimiento
el Qobierno espaflol. ante las pre«lones de otros intereses, sobre todo
los Tínfcolas. Y la primera eonprendlda fné Fr&ncia cuando ae encontró
con resistencias ir.sospechadas; y en
e^ia siiuación nos liallabamos cuando
e! seiür Beigamln pasO a desempefiar la Cartera dc Hacienda.
Rectiflcantfo aquella uiedida de amplitud, de posihlo adaptaclftn del
Arancel « ias ©xigencias de la nogoclaclón presentada .ultimamente por el
seflor Cambd. el seflor Bargamin. por
medio de una frase adiverbial, como
cl la califleo. cn lugar do limitar al
20 por 100 la retoaja que podia rcallzar
el mlaisb·o de Hacienda al concertar,
puso «de ordinario»; y cuanlas Interpclaciones te le dirigieron. cuantas
observacioncs se le bicieron. tuvieron
de
igual oontesfación: «Solamente
en casos excepeionalc? utilizaremos
esta facultat: sOlo en muy roducldas
partida» apdicareroos esa autorización.» Y agregaba: «No entienda nadle que w n e31o vamos a concertar
Tratados. sino puramento «modus vivendlSf.·Convenlos iparcialos de durací6n limitada, para preparar luogo
los Tratados que, según prertene la
Constitucidn. bay qu>- llevar a las
Cortes.

Í

En
condiciones y medíante la
promesa que. como garantia le fué
exigida en «1 Senado de que antes
serían consultadas la" Junía de protección a la Indústria nacional y la
Comislón permanente de Aranceles.
fn* concedida al seflor Bercamm la
ley de. abnl del aflo 19iS. que es de
la que se babla en este proyecto
iQiié uso bizo cl seflor Berga min
de esta atrtorlzación al negociar los
tratados, a ja «azòn pendieutes con
Suira y con Francia. después con Noruega y ultioiameme con Inglaterra?
No voy o docir nada nuevo. porqu»
crèo que todos los que se ocupari cu
estos asuntos conocen sobradamenle
a qu^ ?e reduicron aquellas concesiones limitadas dc que liaMara cl
seítor Bergamín. A Francia se Je concedieron reducciònes sobre màs de
300 partldas del Arancl ospaflol; basta cl 20 poi' 100 sobre 186 partldas;
del 20 aJ 30 sobre 78; del 31 al 40 sobre 15; del 41 al 60 sobro l ï : hasta 67
sobre S; dól 70 al 75 sobre tres, y del
80 al !>3 por 100 sobre otras tres Do
manera que casi ia mltad de estàs
por 100.
Otra cosa parecída hizo con SuiW;
c Olgo ewo porque, al d i ^ u i i r «obre debi*ndo adveitlr .que en la autorlzat,'t^ro;iroclo· actnames sobre nna ex- ción ctmce-àjda al minislro d? Hacien* -JKw s i esta fn^gj irM ouestidn da se estables f a que en modo alguno

podria apllcarse 3a <14usulí de ntcién sulíancla d?l examen d*! expedientc
mas favorecida. pues esta «léusuia Hcasso, ab">Vi propoogau cl tombraexigiria necesaritmente una coovm- úllento de una Comislón cuyo objeto
clOn esencial sobre la base .de una es realizar la inMrucclOu Indlspeiifa
reciprocldad absoluta a cambio de ble para plaer apreciar sl existe 0
ventajas que a Ejpafta ee concedi'- no una rasponsabilidanj. iBuraores en
la mayoria.) 1N0 esese el objeto de la
l«t.
En esta» «ondiciones ae aprobó el Comiaión? OEl Sr. Matesanz: Esa mitraiado con Suiía y «n ^.-.ta» condioio- noria ha opina lo y» dos coeas dlsnes se elaboró no un Convenio co- hntas y. por lo visto, esté axpresaumercial, rfno un verdadero tratado de do un» tercera opinión., Yo eutMidi
paz y amlstad con Inglaterra. porque que la ComisiOu — asi al menos be
en eï sa deierminan meluso la» con- orefóo «ncenderlo de ja» mantíesta
dioione? de vida c u l l de los sObdiíoe clonesquese ban hecbo •qui—tenia
de un pals en otro.^on lacultad para por objeto csnrdiar todas laí- plézas,
extenderlo a-todos los domlníos y a todos los documontos. todos los ant-:todas las posestones de- Imperlo bri- cedent«i nocesarlos para someter a la
Cémara una concluslón, y eslo Os !«•
tanico.
instrucrirt-n del pfoceso Indlspensabl'Y ahora, «eflor mimstro de Hacien- para qu» la Cémara acuerde.soslener
da y seflor presidenie del Consejo de 0 bo la acusaclon
ministres, nos proponeis que aquella
íacultad que se babla limitado ai terLo que se pedla en el voto particular
mino de-un aflo. qüe aqueíla facul- del seflor Alcalà JCamora era que se
l a d q ü s tenia que venir regulada por aplicase una fanelón directa por el
«l asesoramieuto de la Junta de pro- Congreso. y tuf entonces cuamlo. di^teccion a la indusina nacional, de lo j cutléndose este ptmfo' do vista, la miqueeoprescindlò, dando lugar a que noria religlonalísta, que babia dado
siu nmguna garuriiia se concerlasen la firma del represenUnte que teM i tratado». la prorrogueino» .por un i nia en la Comisión, el seflor Bwtó*.
aflo més y que olvlde'mos en absoluto ! ante las manlfestaclones que hicicra
las consecuencias préctlcas de los | cl Sr. iMaura. emendio que. desde
tiaiados elaborddos al amparo de la el momento cn que »e afirmaba la
ooncesiOn que se biclera el dia ' i de • existència de una responsaMlidad. teabril de 1322. Hace ialta decir esto. nia que seguir el cauce que so creí»
a pesar d« la Inuulídad del esfuerzo 1 legal: formular una acuíaclón. para
que estoy realïzando, porquo una de | que en definitiva fuese el Scnado
tes cosas que mà» eoatrlbuyeron a j quien resolvlera. Ahora se nombra
que se accediese a ia petlclón del • una Comlslín para hacer esta Iflsministro do Hacienda de emionces fué j tnicclón que ya se OiO por hertha,
ei vctdadcro aprainlo qijü babia de porque. d» lo contrario, no tenia basc
exportar, no sdlo lo» frutos do Le- | ni fundamenfo la scusaclón del voto
vante. sino prinoipaJmente lo» vlno», i particular del Sr. Alcalà Zamora. Y
y «s necosano que examinemfrs de i viene la minoria socialista, que, en
que manera se ha traduoido en la • ml sentir, no partlendo de on pr»]utpractica este régimeo que Francia nos] eio. n* t'mirí*» razin alguna para sosconoediera de ua 2,05 de coeficients lener un criterio de limitacióci do
de gravamen sobre la imponacldo | tVempo. porque no se sabé cuai serà d
da üos vlnos espaflole». Veo que esta 1 Indispensable para poder «sclarecer
muy ocupado el seflor minislro y que ( los beohos y aplicar recta Juet'cia;
bay un estado de agitaciòn en la i
Càmara que tal vez Tiaga sb.-oluta- |
menlc inútil que bablemos abora de j
esta cue&Uón. (El seflor iminlstro dc
Uacienda: Estoy escuebando a S. S.
con mueba aiención.) Hay cierto es-;
isdo de agmcidn en la CAmara; mu-1 A l'Acadèmia de Bones
cboe seflores diputades acaban de manifestarme què vaüarta la pena de que {
Lletres de Barcelona
so conünuase la dlscusión maflana,
teniendo que entrar en 01: 05 asuntos
que apasionan més en el momento
actual, y yo rogaría al seflor presl- l a p e r 8 0 h a l i t a t
d en S a l a r i i jovany
dente ipie csU^pendiera esta discusión.
En la. darrera sessió celebrada per
aquesta entitat. Facadèmic doctor
Segalà, parlà dels manuscrits que
L a Comissió
deixa mèdits d qui fou eminent catedràtic i preclar acadèmic, doctor
Josep Balari i Jovany.
de Responsabilitats
Després de fer esment d'alguns maEl Sr. iRAHOLA. - Cuando be sido nuscrits de caràcter personal, estudià
invitado por el seflor presl.iente de la la personalitat del doctor Balari cn
Cérnara para decir si Asta minoria sou triple aspecte dc com uidor l profnrmana 0 no parte de la comislón pulsor do la taquigrafla, d'hellenlsta
de responsabilidade^. le he raaniíes- 1 dc conreador de la llengua ! de la
tado que esta minoria «ntendla con- Historia de Catalunya, que és la tasvé niente abstenerse en absoluto de ca més Inicressant do i'Ulustrc acaforraai· parte de ella Si fio bubiese dèmic, car hi va concagrar quasi tobabido otras razones. el espeetàculo ta la seva laboriosa vida. Fent un
tir esta tards confirmaria !or moti- estudi m-S detingut d'aquesta darrevo- que nos han decldldo a adoptar ra producció, cl doctor Sagalà classificà cte materials en els sfgüents
esta actitud.
agrupaments;
El asunto quç aquí trafamos liene
Gramàtica històrica catalana:
procedentes. Era el zíio piu-ado. creo DucsI. voüuminoses
coulenün
que en el mes dc novlcmbrc, Luando esttàfto de fonèaca carpetes,
i establint la devi no a la Cémara el expedientc Pl- guda ortografia que
acceptada
casso. y como consecwncia de íquel per aquesta Acadèmia fou
faexpedieme... ,E1 Sr. Sànchec Guerra: voraMement per crilioe itanjutjada
eminents
El expedient? estabg bace uempo en com En Milà i Fontanals; sobre
morla Cémara.)
fologia amb abundants paradigmes
Perfectamente: adquirfó entonces de la conjunció deis verbs segons el«
«'ta/lo parlamentario por un dicta- principal» amors clàssics: i sobre la
men que cmilio una ComislOn par- sintaxi, "sp'·'·iaiment sobre la conslamentaria que sa nombrrt para exa- trucció de les preposicions.
minar los antecedentes dc! expedienII Estudi dCls noms i cognoms
te Picasso; y idespués de hacer e^te
•examen se formirlo una acusacidn catalans en els segles X I . XH, XV I
concreta contenida en la proposiciím successius.
IH. r n gran diccionari català
qU'- Ilevaba como primera firma la
do] Sr. Alcalà Zamora. No importa d'autoritats tretes no solament dels
qaelse limltase pura y exclusivamente clàssics, si que també dels andus i
a una censura; era una sanción que bibliotaqucs de Catalunya i dC l'és:-e aplicaba a I05 homhres que hablan tranger.
IV. Un, diccionari 'calalà-casiella.
Intirvenido en f l Goblerno cuamdo
Ocurtiera el desnstre dc Annual. Df amb Tequivalèncla duna sèrie de
manera que paníainios del conven frases, modismes i idiotismes d'ambclmlcnto de una rcsponsabilidad re dó> Idiomes.
conocida por çl Sr. Alcalà Zamora en
VI. tCópifis de 'documents I noies
represeniaciïSn de todos lo? seflores preses p«>r tal deconlanuar els «Orlque consütuyea el conglomerado que gencs bistórlcos de Catalufla».
actualmente gobierna al país. iBmno- VI. Estudis filològics de la llengua
res.) Conglomerado de cl menios po- casíollana. amb notes trotes princiliticos; lo dlgo con todo respeto. Lo paimenl de í a Biblioteca Ri\adeque no me explico <4 que cuan'-lo los neyra.
seflores qu* coil·Sti.luyeD adualmenta
Tots aquests maicrlals, fa deu anys
el Gobierno estaban difipuestos a que són en poder d£ la Facultat de
mantener una acusaclOn, como re- Filosofia 1 Lletres de la En i versat
de Baicelena, la qual ha pres l'acord

pero tlene. no obstante. toda la raaOn,
ante la mayoria y anto e' Gobierno,
porque ei Goblerno y la mayoria,
cuando se discutia «1 voto particular
del Sr. Alcalà Bamora, o-ubau coawicldos de quo I« respoDsablUOud
existia. Puesio que. ta conçepto vueatro. existia una respoíisahiliílad. i »
qué esta lata lnBtnn·cl·>!i para poder
apreciar reeponeabtUdudes qui previamento estaban estableetdas?
Por confciguieute. auuque ou d w;r>
reno Idgico no eocuoniro yo expllfable. cuandu se van 11 r j . rr ilar fuu• lones de justlchi. la determlnaclOu dc
eso plazo, porquo si dl w in5Uili:lente
puede no baber eleniciitos para sc*.
tencr la aciisacidu. considero perfectamente natural que ante el actual
Goblerno y la actual muyoria. conserve y mahteng:i esta posiclOn la m i noria soolalista; yrpor otra parte. me
explico tamblén el punto de vl»1a A
la representaclón del panido couservaJov. que qutero que. desde cl momento qw S'- van a exigir responsabllidades. se hagan loa esclaroclmlentos n%;csariois.
En concluslón, seflores: yo iie dlcb"
que esta minoria no formaria pane de
la Coml^lOn. y no formaré parte d«
ella porque no ve aquella elaridad
que cs lOdlspenbablG ouando se irafa
screnamente do ir en busca de to Jaïtlcia y de exigiria. Ademàs nuestra
desconflanza se basa ea el «pectécdio dc esta tarde. Anul hemos ^sfo
quo algunds repri^entaciones estiin
dlspuestas a ir à la Comislón 0 'se
abstendrdn de hacWJo, scgiln ve fl)e
un plaro u otro, cosa complefainenie
nimia y en absoluto alena a la Just'-ela.
Por todo ello. ntf-'Olros nos absténemos de formar paite dc la Comisióa, y recabamos la absoluta Ubeitad de a'eción para juzgar luego la
propuesta que so someta a la Ciímaia.

d« publicar-los, cosa que no ha fet
por manca d'una oigamtiacló adequada, no havent reeixit-rfs esfori;<if
de! doctor Segalà per a assolir-ho.
El conferonciauí acalíà ,1 seu parlament, denumant l ajnda de tots òpr
publicar aquest veritable iresor de
les Uctrcs catalanes I per a tTlbntai
un públic i solémdVal homenatge ..
dCK.xoir Josep Balari i Jovaoy, gran
romanista, qui tiebalIA dcsínli·iessndament per Catalunya ivw la vida 1 volgué llegar ríd\enlàri de la
seva llengua i 1 ultura en la Gnmàttca i el Diccionari, l del seu passat
gloriós en la Histonn.
Eu la mai'·ixa sessió, l'àcadèiiiic
secretari don Daniel Girona. douA
couíple on breu síntesi, del seu treball
pïeaentat com a tema al l l i CongrOs
d'Història do la Corona d'Aragó, celebrat suara a Valença. •lünerni i 1
l'Infant don Joan, fill del rel En Pere I I I , dit el Cerlmoniós·.

L'Obra del Bon Mot
Ei conegut, propagandista de l'übra
del Bou Mot. Ivon l'Escop, donarà
el proper diumenge, dia 15, una conerènoia en el Teatre dc la t ite i,. -si de Lloret, sobre cl tema: «La paraula a Lloret dc Mar.; i cl dia K
del corrent, tequerit per l'ovganiízarió de l'Acic de Propaganda de les
Congregaciorts Marianes, que tindrà
lloc 'a Glronelln, dissorlary sobte el
Bon Mot.
També es preparrn per a' dia 2r>
iihportant.s actes ile propaganda amb
motiu de la Inaugaració de Delegacions de l'Obra del Bon Mot a Arenys
de Mar 1 a Sartt Feliu do Llòbrega'.
Com un èxit d'aquesta Institució,
es pot assenyalar tu publicació del
petit, opusclr- «Quatre regles per a
parlar bé-, degut a la vibrant ploma
d'Ivon l'Escop, que cunsUtueix un.excel·lent mnlei-Kil de propaganda, hivvent causat immillorable ImpreestA,
Racomamam a la» entitats l al»
particulars que tanen a M trama
tre'us article» e notes suplicatte».
la necauitat absoluta (senso la
qual na ans e» posalbie far-aa
ai menor cat) aavalar dogada
ment els original» amb ua a »
gall » una nriaa
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la tnscripeió per a 1 exoTOO èrt-léftma
qu e el* i o t a del Gimnàs de!
Centre Autonomista de Dependenta
faran diumenge v>ty>ent a la platja
de Santa Cristina, ón faran exercicis
aíJèncs i pTàctkjuès de natació.
•ta dita excursió promet resultar
ammadíasima. perquè al crescut noonbr» d'inScrila. sHxi ha d'aíegtr els que
IndeperdemmaDr. airtb llurs fannllas, s'han :itat s lé dita platja
Els excuríioniítas que fan el viatge col-lectrvamént hauran d'acudir
a re6«s<!nó de França diumenge, al
mata, j>er a agafar èl tren que surt a
le» cinc del matí.

La

F e s t a d el a Sardana

a Arenys d e

La cobla 4 * Pnacipal de p^^i
L'Ateneu Arenyenc. per a cóntnbirir
en anunciar-se un preïn -V:
al major Uanneot de la festa mi]ór. da».
v» organitzar un Certamen musica! va la sardaha que !"ha%ca òjttai~1
italians, per Casarin 0 òiaxdmi;
de Sardeaet» 1 ha «tat un dtls ac- el Public refrehdava arth entiisi4r'J
••l^tovwree « S'asniormo», fconte de
tes niés atractfvote i simpàtics. S'ofe- afriaud-m-nt' reníert del lúrai."
C.
de
Domènech,
traduït
per
Màrius
Qcst «xtraordtnàhflawnt la tasca Garea; «Hrand Nazanantz». lerflica
nreri prenus a If s, millors composifTExpaiiFií) •Calalana a D'eotranger, d'A.
cions que presèrvtessin els mestres EL MESTHE MILLET I LA SARdaJ
PuKter
Vaàldeperas,
extreta
del
Nnmés «oi ço <Tiie adecta a da ipmnea. ihbre «Moménta» i tres dibuixos de
sardaners
d namírpe «l"ert»cies sobre temes ca. Joaquim
La festa ha resultat un èxit L'enBiosca.'
El merttissim director de l'OnJ
ta)ans inseiii» «n iüaris 1 rpviwíee esvelat, on se celebrà, presentava un Català
•En tomo a ta raci«qte obra de
de Barceona. el mestr*
trangeres. é& tan considera'Me. que
tnagiriflc
espectacle
La
concurrència,
de Alontellà». Artiíle de Joan
i Liuis MiUet. va cloure fa festa
resolta matertaSment HnpossíWe fer- Gay
Jersey
City.
I.-.
En
ei
matcb
de
grandiosa
1
disiingida:.Ji«
sols
hi
ha
ne ni tant. eoVs 9a més cairU rescan- TorrendeU a «La Nación», d- Buoiii« boxa l'argentí FitTio ha vençut, per via les principals famílies de la vila les ïegdertts inspirades paraule< "3
cio. Per això ens Wmrtwn a donar Aires (17 desenAre). a piopòsit de le* knock-om-, a Jessy Willard. en al i de l a colònia estiuenca, que en- bre la nostra bella dansa naeionai
•Com acabament, d'aquesta test^ ^.
senzidlaiinaDt la indicació tttíAtogrt· conferències d* Gay de McnteMà sa- vuitè a&salL — Havia.
guany és molt nombrosa, sinó que msteu-me
que us digm quatre niòw
fica dfite escrits mes importants, ane bre Cataíunya i el protfleina dol Mes'hi
aplegaren
les
dels
pobles
i
coloque voldria que resumissin el' iinta
no han estat ja esmentats en les no- diterrani
mes
del
voltant
i
fins
de
Barcelona.
M
O
T
O
R
«Biosca». Article de Hrand Nazaple de catalanitat què èlla encw
tis de «Catalunya enfora.' d« LA
VEU.
A l'estrada presidencial hi havia unes poques paraules que fessin n
riamz a la rennsta •-Humanlstafi» (10
«Fundació Bernat iMetge> Nombro- desembre),
Trofeu Armangu*. — Ahir al el tínent d'alcalde En Xavier de Prats, hortació a ^'osaltrç«. qoa n'haveu gj.,
de Bari, lloant l'obra de
ses notes 1 aitictes a «L'Intransi- Joaquim Biosca.
vespre es íéti al Moto Qub d» Ca- els regidors senyors Puig 1 Soler, I dit. perqt* el seu record aconip4aT
pcants. de Paris (13 trmy): ' L « Nondavant í e gran concurrèn- la Juota de l'Ateneu Arenyenc presi- 1 ei vostre esperi» èn tots els mottf^í
«Le Premier congrés de la Repubh- talunya
«.•elies LiT»raires» (S8 aí>rilh «Erprès
cia de socis, l'actè dét repartiment dida per En Jaon Riera, i cl» delegats
«tu M-.ri' (alwfl); «La Prensa» de No- que catalàne» Ihiormació fantàsti- dels anamís alà guanyadors de Ja de les altres entiiats de la vila. A l'nl- : fent cara a tantes dissort». que ^
va York (febner). -Ttie Litarary Pe- cs que porta la. revista «France Ir.- darrera cartera organitzada amb tan tre costat hi havia el Jurat, format les bores presents malnwien ia p j
i benestar de la nostra societat;
víew.. Nova York (febrer): «EU Co- dochine». de Hanoi (Indoxjna, 3 ge- d'èxit pér l'ènftíat motorista
pels mestres MiUet, Sanxo Marraco i a fer cara als odis i rancúnies
menao», de Lima (gener); Wew Yort ner).
Lamote.
Ocupà la pfcjsidòncia el
fan irrespirable el nostre ambient g]
Times» (U-gener); ' E i Telegrafo»,
«A Casflle in Spain» -Vrtifcle ÍBus- der. del Club senyor Coma. acompapresident de 1 Ateneu pronuncià cíal: per a moure guerra a tanu ú
rftan de Montevideo (3 gener): «La i.rat. per Franc is Miftoun sobre 'Ma- nyat dels senyors Llorens. -Brasca, un El discret
oportú parlament, fent l'e- cis ï mals costums, a tan eixorcs .
Pazón». ide Wonte^-ídeo (3 gener): rioel», de Sitges, a «Thè New York ocupant llocs principals 4Is engi - logi de ia 1nostra
dansa nacional, per vertiments i danses banals 1 deg
'L'Eriair», de Montp^ier; «Comce- Temes Magazine» (7 gener).
nyers de O. P de là Mancomunitar la seva graciosa bellesa, per la ca- rades qile dissipen la salut, la fc.^j
día». de Paris. etc. etc.
«GnHwç>pe Ravegnanl». f il Resto de! senyor Turell i Ortega i una comis- racterització que dóna a les expan- i la puritai de la nostra-jovemiir ]
•La dama alegre», de Puig i ferra- Carlmo», de Bologna. socupa en el sió dí-l Comitè de Tarragona com- sions del nostre poble i per l'hones• lína festa de la sardana.
fjj
ter. Artwsíos t noies sobre l'estrena número de 18 de gener, de l'aciivitàt posta del gran esportman En Lluís tedat que porta als costums, qua- 110W0. que porta àlègria I ports, nrl
d'afpjesta obra a Paris, «n gairebé catalanOtila d'aquest inspirat poeta- Boruei. l'entusiasme dels quals mai de- litats per les quals l'Ateneu havia vol- : çor Xo porta uria alegria esborarJ
tota la premsa parisenca (femfer).
Parlant de l'Antologia de novelles ca- cau,
son sermà Josep, els senyors gut honorar-la convocant aquest cer- da que fa perdre el seny 1 ava;,,^
•Ewohició de la poesie catalana». talanes que prepara, diu el diari bo- Lluís Sóler: Francesc 1 Joan Boada, tamen perquè els mestres nnguessin. els sentits, sinó que enoen l'enteu.
Notes critUpies de Vicens A. Sala- iogney: «D avagnani. con 'aquesta Manuel Bonilla Santiago Gramunt una
vegada més. ocasió d'enaltir-la . ment. alxecant-lo atob la Uum j j
veni a la iwista «-Pegaso», de Mon- Antologia, segirita la sua fatica di S altres, personalitats <^ relleu
amb llur inspiració.
na 'barmoma sobirana que despèn^
tevideo (setembre), sobre aquest lli- divulgatore dedla letteratura catala1 l'optimisme, descobrint el caire bo i$
Regracià
la
generositat,
dels
oferES
senyor
Llorens,
en
nom
de
la
na, già iniziata con te traduzioni
bre de Joan Ante.
No porta una dolçor lUmgoros
Junta, dirigí breus paraules als con- tors de premis, als compositors que, viure.
que. afebleix l'esperit i dissol :•'
-L'Aristocratte théalrale». Article deQUAlcover sui Convegno, deai'Alo cursants
en
tan.
gran
nombre
han
acudit
a
fènt
remarcar
com
el
M.
C.
sulla Rhdsta dTtàlia. E presto
d'Adnà íiuaí. a la revista «Olioses de mar
i al Jurat que amb tanta cu- energia, sinó que amoroseix i
egh consegnerà al Caddeo di Mllamo sentia la Intima satisfacció de creu- lara crida
Théatrc». de Paris (novemiH-c),
i
.encert
ha triat entre totes les sola deixondint el sentiment que iJ
re haver complert la comesa que Jl
•La campanya d'Acció. Catalana» la tradnzlone del «Josafat», di P Ber- feren d'honorà la bona Inemòria de imès inspirades, les més ben com- amar tota cosa. servant tota digniia
Crònica de J. Roca i Roca. a «La* Na trana. e al CampitaUi di Foügno l'antic conipiny i gran esportman postes i les més caracleristiques com- i vigoria. La tristesa de la sarda ni
porta dolça joia en el fons; l'alegril
jión». de Buenos Aires (5 novembre). defll'·ndartbal». un romanzo d'arn- En Joseu M. Arinangué. l'inventor de posicions. .
de la sardana, és tan bona 1 noo:J
•Weel· sobre l'evolució de la poesia biente romano del Maseras»
l'autocicle. mort ía sis anys, en honor
Acabà declarant oberta la festa- .
que fa plorar per dins. Es la nosirJ
catalana», Artiole de Joan Anís. al
del qual s'havien fet les cerreres que
En
Jacint
Arxer.
bibliotecari
dt
l'A«"A
Cacalimba
entrou
numa
fase
dediari «Ei Comercio», de Lima fSi no- cierva para resoNer o problema do amb tant, d'èxit s havien anat des- teneu, va llegir una beu escrita me- dansa nacional que enclou l'essèncijl
de totes les nostres virtuts-da-rai,;
vembre).
seperatismo?» Informació, bon xi* cabdellant gràcies als enoertate tre- mòria sobre la preparació i organittLos nacionalistes gallegos en ei fantàstica, del «íDlarfo de Lisboa* bííl» i entusiasme mai desmentit zació . de tan «atalanesca festa. Va tota la nostra vigorva ancestrelrtotjl
iota l'obérta franquesa,;
•Centre 'Català». Extensa informació (87 de gener).
dels valuosos consocis tarragonins, transeriure l'estudi -i el coqcapte que la bonesa,
fesomia i valor a tot el nostn
de la fes la de ooníratemital galaicoamb les quals impecables organit- el Jurat havia fet de les sardanes , dóna
poble,
«The Poeros of Manuel Cabanyes». zacions s'ha portat arreu del món
cataíana segons «La Nocbe», de La
entre lis i7 presentades 3
Excel·lent edició amb introduodó, no- el nom dè Catalunya i del Club com cabdals,
Havana.' del 19 de desembre.
concurs,
assenyalant
per
a
premnr»Es la sardana l'expressió mfe vi»
•Catalogne. tlne «BüWioíMqne d'E- tes i bibliografia, per E . AHison a modete d'organització i en prova la amb la Flor Natural i 200 pessetes
tudes SociaJes». estudi crMc de 'Pier- Peers. 1923. Mandhester. At tllie Uni- d'aixó, quan darrerament uns ele- la
sardana 'Carme genlíK d'En 1 de l'àniíma catalana. Oui gosi M
versity
Pre«s.
re RoiKjuette. a «L'Eclair» (desemments d© Sant Sebastià anaren a Pa- Cassià Casademont, fill de Sabadell que Caralunya no eí un poble, unal
•Fantasma», deiNàpols (31 de gener). ris a as saben lar-se de com havien 1 recriat a Girona, deixeble dels mes- 1 pàtria, una nació, -no s'ha adonat dej
bre),
sobre la biblioteca fimdada per
Porta un poema bíblic da Joan Alco- de preparar les serves carreres, perquè tre» Frigola i Morera, i entre altres nostre parlar, mirall del nostre seu
J. M. Copdcvna.
I un conte d'AKons Maseras, estiguessin a la maior alçària pos- orquestres ha dirigit la dels «Fatxen- tir i pensar. Si no s'ha assabentat
«Caitalogne. La Poèste. Joan Arüs» ver
Estudi crític de Pierre Rowpjette a «Quando l'amor muore». traduïts a sible, nó hi mancà un aficionat In- des», de Sabadell Actualment resi- la jiostra història i del nostre or^
gen. si no ba observat, els nostres
l'italià, per Marins Garea.
tel·ligent que els digué que per apen- deix a Barcelona.
«L'Ecfair· (17 desembiv).
tums, fem-li sentir el to aidit. d?
«Joaquim Biosca». .'Article' il·lustrat, dre .1 Jer bè les coses que anessin a
•Spiio discovered». Entrevista de
En. Casademont va designar per a .tenora, l'espmguet de les gralles tiJ
Henry T. Finck amb el mestre K n n amb reproduccions de dübutxos, a «La assabentar-se al Moto Club de Barcede la festa la seva genti - pies. el refilar ràpid 1 clarissim dsjj
Scbrndler sobre Ja música popular Rewue Modeme». de Paris (30 gener). lona, que havia superat les millors Reina
•Antologia di novtflte catalane». Se- organitzacions d^Europa I això pro- lissiana filla Agnès, elegantment habl- flabiol, sobre la massa heroica íelsl
catalana, ai «New York Poat» (21 degons llegim en el *G1ón*aJe' di Roma» va que havem quedat bè i és la nos- Uada, la qual passà a oçupar la ca- instruments de naietall; fem-li ien"-!
sembre).
dira presidencial en mig d'una sim- la nostra cobla clamant a ple airtj
•Tbe Scbola Cantotnirti». Artiole a (27 gener). Grnseppe iRaMegnaní, ba tra majçr satisfacció
pàtioa ovació i seguida per una «Cort una
sardana, ima sardana de booil
•The World» i a «The New York Ti- remès aqueWa Antologia per pt&licar
fontoada per les belleses Ma- mena. com- les que' avui haven
Oingi àmahlee paraules ii agraï- dria Amor"
mes» (81 deserrtbre). eobne les can- a l'ediíor Bemporad
Córdoba. Concepció Soler, Conso- altres escoltat, i si tal home, ne wsl
çons cataJanes interpretades per la
«FI cortíletto azzurro». Tradneeió ita- ment a la premsa, l'entusiasta con- lació Forts. Josepa Noguçras i Mag- reconeix
una.personalitat bin prerAl
Schofe irne dirigeds el mestra Knn liana per G'useppe Raregnani, de la curs de la qòél havia fet possible l'o- dalena iMaynou.
èt- qite no té sentits, o és un maniv|
Schindler.
noveRa «tEl pati blàu^ de S. Ruwfiol. bra . llur, portada a cap — digué 1
Reina va transmetre els premis tío o^Un farsant.
-Don Jacnnl ©emwnpntp et je j>rix publicada al* diaris «Giomale deilla nosaltres podem ratífleaj-ho — Sense alsIa meslres
honorats. EJ» premis del
tap
afény
<}e
Jluiment
personal
I
Sera».
dc
Xapolç
i
«Basilicata»,
de
Nobel de littéraíure». Estudi de C.
-La sardana té totes les nostres •/.r·l
sòls iper l'in te res d* l'esport i pel Rei i del diputat pel districte, senyor tut« i les demostra amb tota llur M-r
Pitollet al -Mercure de France- (de- Píkieíiza /gener.)
baró
de
Guçll.
al
mestre
de
ITEscolabon
nom
de
Catalnnyasembrei. 1 em arcant el plagi de 'Mis«Caialonísdbe >Knnekastaijen>. Esnia de-ta Mercè de Barcelona 1 aplau- vesa ( le» crida i les fa entrar f-"-!
teri de dolor. d'Adrià Gual. fet per tudi de Max Sauerlandl d'Hamburg,
Fou mofi justament aplaudit
dit
compositor N'Antoni P«rez Moya; ilts endins flns amarar tota l'àiiims;!
Benavente en «La Maüquerida».
El Secretari llegí a seguir els re- el premi
bellament documentar, amb il·lustra
de la Mancomunitat de Ca- perquè 'la musica lé aquesta força t*l
• Fïurtasme· de Nàpols, de 15 de- cions." sobre antigues arquetes catala- sultats definitius de. la carrera, pro- talunyaa! Jove En Francesc Fomells_ derosay de sotmoure cos i esperit 1 fei-·I
sembre. Porta «La Vecchia barca», nes : en la revista «Der Kunstwan- clamant l'adjudicació definUiva del de Barcelona, deixeble del mestre En se seu tot ] home P=r això la sarti-l
Trofeu a ,En Benolsi i cridant els Francesc Pujol: el premi del dipunt na, precíamant als estranys la neMtil
de Josep Alíwlem, traducció cn versos derer», de Berlín ;9 gener).
guanyadors als quals o els respec»l
la Mancomunitat, senyor comie de viva personalitat com a poble,
tius representants — sels féu reme- de
l'eosetna guardadora dc les ro.s'reíl
la
Vall
de
ICanet.
En
Ricard
de
CapiniiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiuiiiiiiiriiiiiMiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiMiiiii^
sa dels premis oferts en mig de many, a En Joan Blanch ^ Reynal, firwts, aue un cep perdudes deixa»!
tripulat pels senyors Lasplasas. Va- gran» aplaudiments.
de Castelló d'Empúries, director de nex d ésser el què som: po'-vi. -;.-|
el nom de catalans, no seneal
llespi. Maroalçs. Català i timoner, doo
Finalment el senyor Coma donà. les cobles «Els Rossinyols» I - -La vam
J. RalçeUs.
per acabar, ia bona nova que por Prihdpal de Perelada»j el prerrn sinó una ombra de poWe, una ge='|
Bot «L'Hsef., tripulat pels senyors la prova de regulantai que comen- d'En Joaquim Sagnier. ex-diputat del sense esperit, digne» d'un <sdàvai·|
Pellicer, Pàmies, Ferrer Berdugo i ti- çarà el dia 30 fins a Sant Sebas- districte, al mestte N'Antoni Juncà I ge etem.
moner, don C, Atuà.
tià s'havia ja, rebu! ía inscripcions Soler, de Figueres, premiat en altres
MARÍTIMES
No. no deixem mai la sardan»; Ml
la qual cosa li assegurava l'èxit pír certàmens i molt celebrat, i el premi la menyspreem, per a donar «1 no*-!
A
T
L
È
T
I
Q
U
E
S
endavantde l'eK-diputaf del districte. En Josep tre cor a la dansa fofastara, per !ii''-|
Per a assistir a les regates interAeabà la festa amb un lunch. sor- •M Milà i Camps, a En Josep Gra- derna 1 enlluernadora que sia Aquí^-I
nacionals que hauran de tenir líoc
Matoh de Boxa. — Avtil. divendres, tint tothom agradablement impres- valosa de Sant^ Coloma dí Fam
és, tes danse» moderr^ prou 7 massa I
durant el», vinent* dies 15 i 16 dels
praniat en altres certàmens, entusm- entrat ja a la nostra terra, pren'ï
corrents en la ciutaf de Brussellcí, a la nit. tindrà efecte la Inauguració sionat de la festa.
te carretis'a 1 «x-director dè la cobla massa s'aferren als 'neus costnnif ^1
sortiren ahir en l'exprés d* Fmpça. , de la temporada pugilista del Parc
•La Principal de Palafrugell».
cia-is: aquestes dames que al «Blpl
els actual? rampions de Cataalunya ; amb un programa integral pels se- B A R R E J A
de la nostra sanfana són com «n*5!
«Toixtriggere a vuit senyors don Lluís 1 gúents combats: Primer: Paez. del
bagasses, davant dlma verge W-*]
Omedes, den Leandre Coll, don Joan Sporting. contra Oliva, -lel r^taluAmb
direcció a la Illa de Mallorca
forta, bella. noWe.
Camps Ouintan.i, don Joan Riba. don nj'a. Segon: Camarasa, de) Catalunya ha» sortit'el* distingits iachtmen don
Jo=ep Giralt, don Narcís Sernunale- contra Bonln. del Boxing. Tercer: Za- Santiago Amat i don Santiago Roure llurs famflies a ia visita que portarà
•No. no oblidam mai. la sardam.
rap'>ra,
del
Catalunya,
contra
Sans.
ra, don Joan Berenguer, don R1 -i
amb cl magnífic -Yàwl» propietat d' a oap (M. D ), diumenge vinent, re- si volem ésser sempre un poble dig&t I
de
Sang
Nova.
Quart:
Mbert,
del
CaMacana i don Josep Mariines, els
I últim dels esmentats senyor?, amb unint-se a l'cfecle al seu estatge so- ai votem éeser senj^e calalan.- H-*
quals on repn·s·'ritació nel Relél Club talunya, contra Masferrer, del Boxing cl fi de, solcar els bells paratges d'a- cial. Ros d'Olano. 7 J 9, a dos quans és el parallamps del nostre individuaTotf
els
combats
seran
a
quairc
Marium de Barcelona, intervindran
lisme: olla, fent de- tots els catalans
d'onze de! matí. .
round» de tres minuts i arbitral- pels quella encantadora illa.
cn l'aHudit (ertamen deporiiii.
una
gran a'nella. - ens servarà en '»
sviyoiv Muriicïi. Rizzo i Sabater, coEs d'augurar niie donat els mèrits m^rrani la vstllada a Ics deu en
•Demà pa.-*'!, diuinenge. sinauguta Socieiat dlEsporls Sarrià Espor- unió i en l'amor a la nostra Ca'**
dels «q'uipfer.s «^ncurrente. s'obtin- punt.
ra el camp del Sarrii Bsiportin, situat tiu va celebrar el dia 10 dels cor- nya.» íGra«dlosos aplaudiments.'
drà urr brillant leaultat, en tan imporal Passeig.d^n Manuei Girona (camp rents l'assemblea general ordinària
El tinent d'alcalde Bn Xavier a» ]
tants regates.
L'I Sporting Boxing Club que nó- de can Raspall,.
de fi dexcrricl. -ïprovam-se la me- Prats, va donar per closa la fts*
vament s ha reintegrat a la vida acA un quan d« quatre, benedicoió mòria anyal i l'estat de comptea. que- donant el braç a la balla Reina í
Fn el Réiii! Club Marilini de Bar- tiva ha obert les seves portes ihlerj- del camp pe! rector de Sarrià-, a dos dant ia Junta de. Govern formada pels tre una gran ovació va sortir df , · |
celona, començaran diumenge vinent nameni en el mateix local de! Cliïb quais de- quatre. eMÍMbicíò de noies senyors següents:
sala.
a les vuit del .mati. Ics regates eli- Carpcntier. baveni nomenat una jun- gimnastes i secció d* nois. de les
La festa va planre molt a 1»
Joan Sariola. president; Francesc
la
reo:ganitradora
formada
pels
seminatòries del Campionat d'Espanya
qiiaite és ^roíessor NT.mlli Tíbeigtfiien. Castelló, vice-president.; Mamis Bra- currimefs.
nyors
Comas,
president;
Oton.
\iced'ouü-igg^rs. amb i'nbjeçtç de sejec.Ul«t.iïme. Futbol - ai Barcelona con- guiat, secretari; Josep Madsa Mum
CtORaf 8 ,,>" 'ripui-i.-ion- qn* han- pretiAnt; Mas5»na. Secretari: Rogent- tra Sïrria Esportiu, a dos quarts de bró,
vke-secretari; Antoni Catasits,
tresorer.
Blay.
comptador,
i
López,
ran de panicipar a l'indicat concurs
sis de. la tarda
comptador; Lluís Fareras, tresorer:
Nonell
Germans
cap
de
material.
tròbant-se ins-, rits e!s equips que ^
Vicens Sanosa, vora!
guerxen
La Seocm. d'Esport» del C M I de
OAMVI — VALORS — OUPOM
Fou nomena* deteg» del C D de
Outriggen a ejuMre Bat ^Qm -.ap .
.Mm.
i la nu, va quedar tancada Gncía coóvjd» teu el» -wroe soci» '. l'O, S- al senyor Fradenc Amat
BamU» AMÍ Centra, f
E s t u d i s i articles publicats en

la premsa estrangera
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TELEGRAMES OFICIALS DEL DIA D'AVUI
Tsro·r

^iverpool

Futurs:

Mexandria
urs. Aahmouni
Sakellaridís

•
00.00

15.93

00.00

00.00

00.00

00.00

14.7?
13.20
12.60
12.45
12.33

14 74
13.17
12.57
12.42
N.

00.00
00.00
oo.co ,
00.00

00.00
00.00
00. uO
C0.(.0
0U.(Hj

i4.a4
13.24

Agotl

Octubre

i.O.i 0
_Jb11oI
00.00

Jumel

00.00
Juliol.
l·lovembr* Nbre .
00.00

•tot·n·r
00.00
OO.ÍXI

12.53
12.40

ObrlmMt

oo.oo

TANCA

Nova York
Fulun:
íiol. . .
bre. .
nbre.

m

27.70

00.00

00.00

00.00

28.94
23.72
23.24
22.95
22.94

26.92
23.62
23.1?
22.86
00.00

00.00
00.00
00.00
00.00
00.00

00.00
00-00
00,00
U0 00
00.00

TABCA

ObrimMt t

Qrleans

oolble. , .
Prttjrs:
pol. .
nbre . . , ,

oo.co
oono

Ç.25

00.00

00.00

00.00

26.65
23.03
22.78
22.64
22.58

00.00
00.00
00.00
00.00
CO.OÜ

00.00
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00.00
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Barcelona. }2-le juliol de 1923
MOVIMENT DEL PORT

Fira de Mostres de la capitaJ donostialra. .

Dijous; cL« tfl
ELLS feNTRAlS:
P R E M I DE L ' O R
r.itèlük «Tomaso dl Savoia,,
Bup| ' •: i '
• amb clrtcga feDeral i
(Preui de compra)
apc&yot <Kry Jaiinc 1>, de Palm* Alfons
m ' 5 0 per cent
cirna» gcaeral i Si pasiatzcrIsabel
I32,00 • >
almaay ^Moselt, d'Hambors, smb Urees I mitges unen
iaroo » >
^•oo » »
i.utà iOiovunLBO S.>, dc Porto Ca- Quart d'unça
oab carb*
IjlBd'nnça
128'00 » >
espuirol <Tiuoc6>, d'AUcant. amb Franc»
128-00 > >
general j passatgers.
Dòlars'
e'os > «
LIS DBSP.VTXATS : I •
i Lliures
> >
32*50
íu: espanyol «Concba,, c& lia;:, cap u l .
i
ELLS SQRTITS :
de F. M a s
Sardà
espanyol «Navarra,, amb càrrega F i l i s
cap • Tarragoaa
fü. /Pcmè/a í/W C^nír*. SO
italU «Tomaao di Savoia,, de tr&n|«? s Gíaova.
VALORS - CANVI - CUFONS
italià «Angelo Scarsellini»,. amb cir.
| woeral i trànsit, cap a G«sova i «s•üonyol tRey Jaime 11», amb cir' ï^cral, cap a ' Mabd.
P
' or fraocà» iCoUobríom,, de trànsit,
l> Marteila.

E s p e c t a c l e s

|FiRA OE MOSTRES
DE SANT SEBASTIÀ
«rioen de Sant Sebastià. qv\e ha
F W VentustBsme (jue ha de·iper| ^ nvtlcia de l Excursió Comercial
•ícüva que s esta organitzant a
siona que, ultra les restes anuna tii haurà d'altres dVMrtraor.
f™*. en obsequi dels ercureionlsvagin d-aquesta capital.
r*"*1 a les hores assenyalada
^'Ides i arribades del tren es•Jj1 M l u » , detall sobte, el' qual
^ ? « x e n moltes preguntes a la
t?*ll^ari{aníttadora, el dit tren
j^J * Barcelona el dia 21. per
el dia 28 a Sant Sebastià, d^on
in„ , dia 25 per arribar a B a r
I?* «l dia. 86.
^ 2 ^unclarà.oportunament
^ l U x t tren portarà ootxe-peai constarà de 200 píaces. les
Ja (jaasi cobertes.
<m vtilguln Totmar part d ay^f20'516 f 0 * s'itwcnguin el
J ' ^ l P ^ s M e si no >xfcn erpo-,

k t e ' * , O n t ^ l de la Fíia,
ministre del Treball, hao
c
^ a t SebasUà. per tal dasl»lslLi?reseníaci<) «te ^ ansetta-
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COTITZACIÓ ÚNICA DEL COL·LEGI D'ACENTS DE CANVI I BORSA I EL MERCAT LLIURE DE VALORS
VALORS A TERME. - Al matí, • la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: S opera d»
Nords de 67'a0 a 63 15 i a ttó OS, Aiacants de bS'OO a es'IO i a 68'iK Andalusos a 5fi'40, Orenses a 13"SO i queden ofertes
a 17·70. Plates a 4975, Colonial a 67 «5 i a.68 00, Transversal de lèl'OÜ a Pj4'0ü, Gran Metropolità de 146'50 a I4í'50i
a 14»'00, Autómnibus a 1:3'Q0. Felguera a 51*25 ta Sl'ÒO, i Aigües a 121 '75.
A la tarda, a la Casa Llotja: Es fa de Nords de 67*90 a 67'95 i a 67-90, Alacants de B/ SO a 6775 i a 67'SO, Andalusos
a fK'OS. ürenses a 1870 i a IS'BS, obligacions Càceres a 33*90, Colonial de 68'00 a 67*50 i a 67*75, Filipines a 234*50.
Gran Metropolità de 14S*0u a !49'00 i a 148*00 paper. Transversal de 164*00 a 184*50 i a 16^*50, Autómnibus de 113*50 a
114*00 i queden oferts a 113 00, Aigües^ 122*00 i a 121*50, Felguera a 51*50. i Regadius de l'Ebre de 25*00 a 26 00 i 25*00.
Darrera sessió — A l Casino Mercantil, de dos jjuarts de circ a les cinc d« la tarda, o li de mes: S ha fet de Nords
de 67*75 a 67'8ü i a 67'7ó. Alacants a 67*65. i Transversal a 162*50 i a 16175.
DIFERENCIES DE LES OPERACIONS A TERME
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aquest matí, es puja 0*30 de Nords. O'S.1? d'Alacants, 0*40 de Plates ,
0*50 de Colonial.
D» la del matí. e la de les cinc dc la tarda d'avui, es baixa 0*30 de Nords, OMO d'Alacants, i 2*25 de Transver>al.
COTITZACIÓ DE MONEDES ESTRANGERES
Francs, 41*25; suïssos, 121*85; belgues. 34 35; lliures, 32*115; lires, 30*20; dolarsi S'Ofò; marcs, 0*005,1 corones 0*0125.
AL COMPTAT. COTITZACIÓ DE VALORS NO INSCRITS ENCARA EH EL BUTLLETÍ OFICIAL
Barcelona Tractionand Light Power 7 0|0, «1921», •99 25.
Grans Molins Bascos 8 V b 92*50.
Barcelona Tractionand Light Power 7 0|0, pref., * • 1C9'5U
Mines de Potassa de Súria 7 o|0, * a 99*50.
Barcelonesa de Navegació 4 1|2 "k. * a 26 00.
Gran Metropolità 6 "lo. * a 97*00.
Companyia Espanyola de Colonització 6 ° ^ , * a 94'50.
General Tramvies de Barcelona 6 "la. a 100'65.
Foment d'Obres i Construccions 6 "lo, a 9475.
Hotel Ritz 7 " i , , , a 91*00.
Municipis de l'Exposició 6 per 100", a 97*25.
Ajuntament de Sevilla 6 0|0, a 94*25.
Ferrocarrils de Catalunya 6 u|0, * a 100*00.
Productes Pirelli 6 o|0, • a 95*50,
F. C. Cremallera de Montserrat 6 "jo, • a 99*00.
S. A. Colònia Güell 6 0ia, • a 94*00.
Obligacions del Tresor Espanyol 4 l ^ V • a lOO'feO.
(Reproducuió del Butlletí Oficial)
Ajuntaments
1 Olputaciont Alacant I . ' hipoteca . 53 50 Hegadlns Llevant 6 'lo 93-50
Canvis estranger*
»
2.' . .
. . 70 00 Hisp. Amer. d'Ele. 6 0|0 100 00
»
3.» » . . 59 85
«
»
» Bon*. 109 75
4V2S
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'
•
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»
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»
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•
>
una . .
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1913 B . ,
• 99 25
75 Canal
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» Directes . . . 51
C
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»
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95-85
77-25 Orense A. B. Ç. . . . 3676
6 0i0
•100 Q«
•
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A . .
TOM
78 00
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• > 7 "I» . . . . . • 84 03
»
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•
00
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00
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0
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Tilnirer a Fez n
. . • 96 00 Banc Barcelona ptef, . • 37'50
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£ • • '
> de Melilla .
•eia
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•93 00 Aigua, Ca» 1 Electricitat
»
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•93 25
»
P . . . •95-90 Port Gijón MomI
Amortit. 6 " I , A . . . ·96·40
•
98
00
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»
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»
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.
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»
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90·83 Anònima Cro»
» •. febrer 1924 A. •101'
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IJ34 B. 01 •85 Villalba a Segòvia . . 74 25 Mal1orrin!na d'Elecl 6*u lOOO
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» T. octnbre 1923 A. '1101-85
KapoclalH Almauaa . . 76 60 Energia blèctrica 5 " i , 86'75 F.-C.
•335-33
»
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.
,
_»
,
1^.23 6. 10-00 Almansa a València ad. •63-35
00
» Andalusos . . , • 57 00
oi. • 93
3. de Emis. S «i, . .
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»
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109 00
85-50
• 90-00
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Flèctrlcn
Cinca
G
l
o
•
Estrangera
Estranger»
Alsasna I Sant Jonn . . et-as Prod. Force-t Motr. 6 "I» 82'00
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e.sp()cial
S
"in.
.
.
•
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00
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l
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X·-iulo·· Argentines60U 2-441
Banc E. Itte Plata.
•243 00
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Çonslrncclon.s
60lo l'filtlm canvi • gaia del Ureidor.
valors •s·en.valats amb astnisc no han tinent cotitzada
Deixem Elèc.
constatat

Preus economies
Avui, divendres, dra 13 de juliol.
T f
v o l i
diumenge, tarda Nit a les-deu. •L'aplaudit melodrama
en on acte, diividil ea cinc qfuadroa
deís "senyors S*uywri. '.i Hefrnànüez
-BernUidez, am2> illostracions musiL A N
D R
U cals dels mestres Quislant 1 Badia.
seitsactunal filni dei oàlebre procés del EL MACHACAítïí Tercera i quarta
nejtneeentacions tíe l'extraordlnàrl-kM O D E R N B A R B A A Z U L ment aplaudida fantasia córnico^lrlca en uh prOleg, un solt. cinc inauguracions, una peHiouJa i tres" radioloT e a t r e
N o v e t a t s totelegranie^
eii prosa 1 vers, oriífiTemporada de cineana a preus in- nal d'Emili'G. del Castillo, musica
versemblants. INAUGURACIÓ, demà, del mestre Alonso. BARCEà-ONA SE
dissabte.
DlVlERTE... E.tit ressonant i senSvssiO contínua des de dos quarts se precedents. Deu decoracions de
Oe cinc de la tarda, a dos quarts d'u- Castells i Femàndez, Bulbena i Girna de la nit. 'Programa variat, <£- bal 1 Joan Alorale». iPelhcula de Studl Films. N'estuari nou de lu casa
venit i Emocionant.
Peris Germans. — Demà. dissabte,
ELS FILMS MES INTERESSANTS., tarda l n:t l a dama DEL FALCO
i l'exitàs; BARCELONA SE D l ínterpreiats pels asos íe la saotalla VlERTE...
Frau únic d'entrada
cinquanta
cèntims
Locaibtats gratis. Present d i i n bit T E A T R E
C Ò M I C
Uetde
Terminat «1 muritatge de diverst»
reposicions, des de <fenià dis*bte,
v i o t - i - c m c pessetes
es rependran les funcions àttilb un seAl Novetat^. . El cinema de la lecte programa.
sortí... Al IfovettU&t...

T e a t r e
Demà. dissabte,
i nit

B

O

LITA, i fl de festa per la TROLFE
C a s a
B e e t h o v e n
PORTUGALIA. — Demà. dissabt-, a
la tarda. LA QHOGOLATERITA, i fl
Tenim un gran assortit d'óperes ande feetu per la TROUPE PORTUGA- tigues i modernes, d'ocasió, que ren*
LIA.
l'.ízem a preus sumament econòmics.
Gran Teatre Espanyol
CADA DIA
TARDA 1 NIT
EL MISTERI

D'ORIENT

TURÓ
PARK

Avui, nit, a les deu,
GRAN FESTIVAL
BASC0-NAVARR0
Concert
d'obres basques per
T e a t r e
P o l i o r a m a
la Banda de C a ç a d o r a de
COMP.^NYIA DE COMÈDIA del
P l a a è n o l a . Gran rondalla diTEATRE INFANTA* ISABEL de MArigida pel mestre Romeroa,
DRID. Direcció artística
ARTUR
cantadors els famosos Sonat
SERRANO.
Serrano i Josep H a v a r r o . Elevacid
UMnia setmana. Avui. divendres, de globus lluminosos. Café-Restaurant
vespre, a les «leu. El gran éiil cOmU; de primer ordre.
en tres actes, de don Lluis Manzano,
E N T B A D A D E PASSEIG 1 p(=.
ALCALÀ OE LOS GANDULES
Demà, celebració de la Pesta as*
Donà. díseabie. tarda Mattnee extraordlnària. ALCALÀ DE LOS GAiN- l a C o l ò n i a Francesa del
DULES. Nit; EL PASO DEL CAMEL·LO. — Diumenge, üllimes ftmeions
i4 d e
j u l i o l
de la tenyorada. Tarda, a dos quarts
de cinc. Secció especial DE PESCA
T E A T R E
GOY'A
1 ALCALÀ DE LOS GANDULES N H T e a t r e
B a r c e l o n a
Companyia DÍAZ - ARTIGAS
a las deu. ALCaLiA DE LOS GANDULíES,
Telèfon 514 A.
ALTA COMÈDIA
£a daspatte a Comonuiurt»
AVUI, «tkVWXtos R ü l H LA 1SKAECOLISEU DE VARIETATS
L

A

N

D

R

J J

P à g . JA. — Divendres, 13 de juliol de
El millor njuaüro «l'atraccions. Awl,
jut a les Oeu. Gran Sera'ia. d'Onore
«le la eminent cançonettsta LA OOYA.
(Programa ^xtraoTdinari. Prc»íeccló de
notables pf Hlcules. Succés <le 39 forinosf. danaarina aiABY DffilVA. Grandiós *xlt dels' cèlebres comediants
excèntrics FRAN.CY PICHEJ. i SCAL.ES.
Els aiplaudits artistc* musicals
TAKEIXI AKD FATIMAS. Exitàs dels
IHusionlsies THE OUWAY'-S. L'exlairta artista 1,\ COYA, cantarà el treés
selecte del seu extens, nou l exclusiu
isípeTíori. Kxit Iressonant. IRlqufssiiiii ppesMitaclú. — •Dénia, dissabte, a
)a Urda, gi^n íuncio a BEXEFIC1 del
cabal <!.> suibsidis iper a la invalidesa
1 de la OERMANDAT DE
SAïfT CRIí-TOPOL, XOFERS de BAR«'ELONA. — Diumenge, comiat de

LA

1923

VEU

DE

CATALUNYA^

LA GOYA 1 tol el quadro de varte- diós partit de pilota. VICENTE i GAS- I ia nit. estrena- LA CIUTAT DE LES
TARAGA contra OSCAR i PALAL. CARES ENTENEBR1DES, per .Sess^ie
lals.
Després es Jugarà un segon partit I HaTakawa». el gran artista japonès.
— Dilluns, gran reestrena: E L MIRAper jovee pelotaris.
P A L A C E
C I N B
CLE,
colostai succés del Beiai ProGran Saló de Moda
grama Ajdria.
Avui, divendres, vespre. Gmndiosos programes. Sis estrenes. La íorS a l ó
C a t a l u n y a
KURSAAL-AristocràttcSaló
raosa comèdia IDEES LLUMINOSES.
TEMPLE DE LA CINEMATOGRAFIA
El
local
més
fresc
de Barcelona
Les peUicules còmiques: DINAMITA.
DESPERTADOR ORIGINAL. TRIOLI- • Avui, diveúürfes. jraoda. .testrenes:
Saló de reunió de famílies dUUn| TRAQUE ESCLAl" C E L MATRIMONI. CAMÍ DE LA FELICITAT, per «M!l- gides. — Orquestrina Sufié. - A^nl,
1 El llim extraordinari de la gran Inar- dred HaiTj-». ex-muller de iCharlot». divendres, gramüós i selecte progra! ca Bmcrlcana Fox AGAFAT ISFRA. Grandiós euccés de la represa: DIFE- ma. Gràn exit de la interessant co1 GAISTI. i la interessant de la marea RENCIA ENTRE LA REALITAT 1 E L mèdia AGAFAT INFRAOANTÏ, 'per la
I H i versa l FLOR DE FOC pe! cèlebre OUE
ES CONTA, .per nnimltaWe j geaihl artKla •Paçgi' Hyland». AC' artista Frank Mayo.
.Doufilas Falrbanlts·. E L SOMRÍS , TUALITATS GAU.MONT, Exll colosOE L \ NATUflALESA, per ^Madgs sal dei sensacional tmedrama FLOR
F r o c S Ó P r i n c i p a l P a l a e s Kenedy. EL PROFESSOR DE OlM- DE FOC, pei cèlebre artista .Frank
Avui, nit, a un quan d onae. Gran- NASTICA. cúmk-a — Diumenge, a Mavo». DINAMITA, original cinta de

broma contínua. Exit • sorollós ij,.
magnifica i sentimental coui^
L'ENGANY ©E LA.TL-LUSIO, niaj
iTBlrueni interpretada per ia g^
artista -Viola Dana».
C i n e
P r i n c e s a
Granvia Layetana. - Telèfon 13^
Tocant a ia Plaça dç1 l'Anftel
EL LOCAL MES FRKSG 1 COMOcJ
Avui. divendres. Modà. STANlrí
A L'AFRiOA !NEXPLORADA, clnqul
na jornada, üuilada «La reina aní
biga.. DE MAL AUGURI. GENI I n l
CURA ELS IDEALS DE NORA iji I
TUNGUBS UiN FORD. — DíVmsa^ "f
la nit. estrena df la sisena joray!
de STANLEY A L AFRICa lNEX?Lul
RADA,

dota-Dolors

I

£1 agua de los pozos se balla
frecaentemente contaminada y con este motivo puede
provocar epidenüas. E s provccboao pues hacçrla bervir y
ecbar en seguida en cada liirodgl a£ua bervida uc paqnete de

1

G U S T I N
A R T R I T I S I E

i asi rï fendrà nn agoa deliciosa para beber sea pura,
sea mezclada con viso, y que Incharà con éxito contra las
enierme dades de los rinones, de la vejiga, del higado
y del infestino. Pcro bay que evitar caidadosameüe las
ímitacionss y falsificaciones groseras é ineficaces.

Aqueeta categoria (de malalties,
tan difosa, tè per qngen el retard
i la falta d'equilibri de l'assimllacló nodrltlva. que deixa acumular-se en la sang residus nocius,
lals com l'&cld úric, i certs lermenis o tòxlnes. qttR' determinen
en els musclas, articulacions i
vísceres. . les mès doloroses menitestacions. E« fàcil, da vegades,
atenuar i suprimir els dolors, perd, generalment, no s'aconsegueix
sinó fer-los canviar d» Uoc o verior-ne els símptomes. El verital'-'e tractament consisteix en depurar
completament la sang.
AqTfesta medicació es troba realitzada amb el tractament pel
D

E

P

U

R

A

T

I

U

Em
pltat.oficial
jove. disposa aisunes hores <lla.
scferalx pera cobramenao coaanulofra en despats o SocIblat. Bonn Ueira. Escriure éSBOi
Eniproía Ideal d'Informadú.
Karobla de les Flors, 16 (anuncií).

i

R I C H E L E T
que fa desaparèixer tota clas[se de dolors sense cap recldlva |
possible. (Nudosi'.ats articulars.'
ciàtica,. bemicràniee rebels, manifestacions artrítiques dels ronyons,
del fetge o dels centres nerviosos
i medul-la espinal. El D E P U R A
TIU
RICHELET s'aplica sempre
amb èxit en tois els casos de tras' toms circulatoris i congestius. (Và' rices. flebitls. enfisema. congesI tions i embòlies) 1 més especialment en les malalties de la pell.
qualsevulla que sigui llur formà,
llur gravetat o llur cronlcltat.
Cada flascó va acompanyat
d'un fascicle il·lustrat. Es ven
en toies les bones farmàcies 1
adrogneries. Laboratori L. RICHELET. de Sedan, 6, Rue de
Belfort, Bayona (França).

DOLOllS S E C A M E S
T-SAIi&X·TIES de l a P E I X

Bn tlempoaremotes ersnfleshaslas armis
úeC i • ;> ••>-• o. ptjdac'.oi Peas-Oare
las han siistltaldo.
JOVENTUT
aabóJ'so.—Crema, sne.—pol ro?.ï m. - airb» aaualt. 5'*L
Aigua oecoldaia, ^s^s. :oi iiptea. natjat i:a*ai(i}aiaas
persl CBbeii.i'DU.e'aoua ptes. sesaas rrasc.
Darreres creacions
Productes aèria « Z D E A b
iOACTA.iaiiooaa.OIWEBTa. Koeo deJerlaò, a n w a a
BLE.Mfttlnpa,OHrPKE,Kocioi-Isr, BOSA V irUao, 0£A
VELÍ-, Mngnet, VIOLETA, jMtmia.
Sabó. 3.—PulVos.í.-I^cló. í'-VX "'iJ. i 20 ptea., sesons trasc.
Esat-ncla per al mocador. 18 pes.ste» frase amb esioi?.
C O U T É S QB.etMA.Ua- a/VROSL·ONA

líquida

del Or. TtlOÈS EIRCil, CeHanMdes
El màs poderoso reconstituyente. • El m à x i m u m
de la nutrición.
Tlsla
Aoemía
Raquitismo
Convalecencia»

C.

A.

J O R D A N A

Xòfer
mecànic s'ofereix casa primer
ordre o acreditur marea en carreres. Cons, Gla, S.on. 8*

L E S

Vendes

V E N J A N C E S

Q U A T R E

Tapissos pintats
La casa mes Important d'Espanya. Especialitat en tapt»
nos religiosos. Exposició p»rmaueut oe auadros a l'oli, eravuts, oleografics. etc Fabrlc;1.cíó de marcs. Bnmoillarea. No
íoniprea «ente visitar squeata
casa.
F . BONTFAX·COB
Boters, 4, final Porta terrissa.

La
v e n j a n ç a de! S o l .
p . L a v e n j a n ç a de l ' h o m e seriós
llM[ÍLa v e n j a n ç a d é l a verge.

Quatre torretes
I una de i llogaters, al Gninardó, renc per 19.000 dnros o por
melta . Ronda al mes 1-10 durus
R.: Rosselló. USI. 2."-l.à-£t»2»e

Es ven al prea de
4 pessetes a la
Llibreria Nacional
. Catalana i a totes
les bones llibreries

La

venjança

del

frare.

J o i e s d ' o c a s i ó
L
Safates 1 serveis de plata, s
Compro or, plata, plsct,
Rambla Flors
Avisos
{es.
riUanu. 1 perles.
JOieriM d» * Séflaa
13. Con, £.* Casa forma) desitja
Bambia teias FlotatS a
senyor pen 16, balcó carrer.
Cardenal (Jasaüas, 8.
C O P I E S ]
Desitjo senyor
a màquina
Francesos!
sols menjar, en família, fianvc
Circulars, Sobres.u
Gravat Tallós Presa Bastllla Nous, 1, Lar,
costat FerPreus sense compel»!
baratissim. H: AreentSna, 2C(i, nando.
baixos, Ler
eia. Demaneu ei "3"jj|
explicatiu de tots wi
Cedeixo
altres serveis de l8«»l
Dispeses
1 habitació independent en primer pis. per a dormir, 30 ptes.
empresa ids^i
K.: Boten, 1G, forn.
dtofoemaciO
ELS
PÓLVORS
D E
per a llogar a tot estar o sols a
Rbla.
Flors, 16, ba'"'1
Dispeses
aiKçiar. C. Ample,31. Con, 1."
traspasso, casa a prova. beneGct .au pte-. mensuals. Rambla
Habitació
dret a cuinà moblada, 15 dnros da les Flors. 13, ?.on,
Pèrdues
a raatilmonl sol. Comer;. SI,
sezon. segofla. "
D e m a n d e s
S ' h a perdut
EL R E ! D E L S INSECTICIDES
Dues habitacions
cartera
amb docoW^jfl
balcó al carrer per a senyero
Lemaneu-loí a tot arran- Diriplu les cumazulea ala
X O F E R
S» gratificarà smu
doeamioí. CóiSiíua. £38, uuan.
inagaczema d« drogoas o directament s i Agència
primera centre P. de Gràcia i Per 5 camioneta ea neceuiía cims ^ue ^^^'^.Laíal
Rambla Catalunya).
Treball tra» nores dlarleí. ex- timl. Travessera^CO^p
KEATDÍG. Fernando el Sar,w, & Apartat
cei·iuant dissabte i^dlomeye.
Madrid. - Pnuts de renda: Eduard Schllllng l C»,
Scriicitem reteróncies. Ketr •
3. en C , carrer Fetnando. núm, j9.
A senyora
ttució £5 passetes setmauals. £a
íeS. Rambla Flors, u L l o g r u e r s
o senyoreta codelio habitació crinre
anoncis).
Independent amb pensió única
disp. SaUuorou,48. Entrada GoP i a n O S .auüPn^l
ya. ^. primer.
n.* 58. •nttwso'· L'
1
Urgeix empleat
Ofertes
Per a depilació
Senyora sola
.-«a ax> pies. mensnals, té d'aelèctrica, gabinet belleoao clí- cedeix i bab. tndep., l.er, 1.*, portar l.SXiptes. Inútil preserE s p a i ó s pn" c
Modista bonfssima
nica, s'etsrelx senyora Rambla balcó, molt de sol. « seayoroï tar-ae sensa anueats reqntslta.
* ttwnicU* Comro Asalte, Si, Vloí». s, üanlanja
aones, «om a Hclcs, 13 duros PrsíeuUtT-ae Centre «ie^Cl^dit, .;iiab..»»aí·lf,{^· ^
Granada*, «iTLeioeiií. 'Casa FepU<ó.
C, Monanet. 90 eolmado.
Doctor Don, 4, l.m. l.» Dei i
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SISTEMA

NORD-AMERICÀ

^estfl casa liquida totes les e x i s t è n c i e s per donar lloc a una gran trasformació dels seus n e g ò c i s ,
i immensa fama que ha adquirit per haver fet impossible tota c o m p e t è n c i a amb ella q u e d a r à Jusicada, aprofitant ara la baixa actual per a realitzar l'esforç d'oferir, en el ram de sastreria, inoïta
entatges al públic, en Novetats, Robes i T a l l , de manera que els compradors, amb m o d e s t í s s i m e s
antitats, pooran vestir-se a mida tan b é com si acudissin a les m é s ramoses i luxoses sastreries.
O f e r i m

r e b a i x e s

d e

m é s

d ' u n

S O

p e r

l O O

\atits p c r f e c d o n a d Í M i m » c o m si fossin fels a m i d a a m b r o b e s d e g r a n x i c i t a l l a n g l è s ,
lestüs d e fil d ' e s t í u a 1 5 , 2 5 i 4 0 pessetes. - V e s t i t s l l a n c t a a 4 0 , 5 0 , 65 i 7 5 pessetes
u dc s u p e r i o r q u a l i t a t . - S e c c i ó a m i d a a m b r o b e s e l e g a n t f s s ü n e s e s t a m s d e g r a n x i c
SO, t O , 7 5 i 1 0 0 pessetes els d e q u a l i t a t s u p e r i o r : c o n f e c c i ó 1 f o r r o s d e p r i m e r a .
—* —
«
— •
«
—— r - — •
A base dels mateixos preus confeccionem tota mena de peces d'Etiqueta, Fantasia, Esport i C h a m b r e , Vestfts
a platja, i Pijames des de 10 pessetes. Pantalons per a Tennis, de franel·la, «esterilla» i seda crua, des de 10 pessetes.

ecció

de

C a m i s e r i a S e c c i ó de G è n e r e s de

olis fil, p i q u é i s e d a ,
pereal, coll i punys,
blanques i color
Içotets,
a mida,
3.000 g o r r e s

des d e
• <r

pessetes

0*75
7'95
4'95
3'95
10
l'45

Mitjons

fantasia,

des

punt

d e pessetes

seda
Vestits i n t e r i o r s .
Samarretes j u m c l .
Elàstics gran m o d a ,
10.000 capells.

"
*

0'50
Z'95
10
l'95
l'45
Z'95

En la Secció de Sabateria, models selectes I dasses de gran luxe i molt sòlides. En les Seccions de Corbateria. Bisuteria, Mocadors, Marroquiner
trfumerirtrobareu gèneres d'un gust selecte i preus baratfssfros
i Els atsequiL·les preus que regeixen en aquesta casa no la priven d'obsequiar els seus compradors, segons sigui le importància de la compra, amb
Luines d'afaitar, perfums, carteres, bitllefers, moneders, pintes, raspalls, botons per als punys i agulles de corbata. De tot això la CASA BASTIDA
' té grans estocs. •
ils clients que de fora estant vulguin proveir a casa nostra, no han de fer més que enviar 50 cèntims en segells i els serà enviat, a correu seguit.
DHg; amb
" mostres per al vestit que vulguin, fígurins, un centímetre i detall? d'un sistema que els permetrà pendre s la mida ells mateixos.

LA

MEJOR

TINTURA
ES

Serveis de la Companyia Trasatlàntica

PR0GRE8IYA

LA FLOR OE ORO
ü s a n d o esta p r i v i l e g i a d a agna
Banca t e n d r é i s canas n i s e r é l s c a l v o s
'£S cabello a b u n d a n i o y
h o r m o s o
em e l m o j o r a i r a c t i v a d e l a m a / a r
I 9 F I m m « I a A m a es la ^ejur de todas las Unturaa para el cabello j la barba; no maol U c a • • M ï " U « S W l ' U cha el outis n i ensucia la ropa.
I — B r i g « M g l n A v a n Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con au uso el cabello as
•W"
\Mm W conserva siempre fino, brillants y negro.
Bsta tintura se usa sin necesidad de preparacidn alguna, ni siquiert
.a F l o r d e
O r o debe lavarse el cabello, ni antes oi' despues do la apltcación, aplicandoae oon un pequeüo oepillo, com6 si fuose bandolina.
üsando esta agua se cura la caspa, sa evità la cafda del cabello, sa
-a F l o r d e
O r o suaviza, so aumenta y se perfuma.
es tònica, rigorita las rafees del cabello y evita todas sua enferme•a F l o r d e
O r o dades. Por eso se usa también cOmo Higiènica,
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negra 6 castaflo; el
•a F l o r d e
O r o color depende de m&s 6 menos aplicaoiones.
Esta tintarà deja al cabello tan hormoso, que no ea pasible distin•a F l o r d e
O r o guirlo del natural, si su aplicacióa se baca bien.
La aplicaoión de esta tintura es tan faci; y oómoda, que nuo solo se
-a F l o r d e
O r o basta;por lo que, si se quiere, la persona m í s intima ignora el artlflcio.
Con el uso de esta agua se curan y eviten las p l a c a s , oesa l i calda
del cabello y oxoita su crecimiento, y como el cabello adqaiere nue•a F l o r d e
O r o to vigor, n u n c a a e r é i s oalwoa.

I.rMKS A aNTILLES, MÈXIC I NOVA TOSK
EI vapor
ANTONIO LÓPEZ
(ortlrA el dia 25 de juliol de fiarcalúDa, el Ü6 da València, el £8 de Màlaga 1 «1 30 de Odisoey
a Nova York, H«van«, 1 Veracruí,
El r»por
ALFONSO Jtlll
jjrtlra el di» tï de juliol de Bllhto, el líde Sauiacder, el 10 de Gijón I el a da Corufi», capa
Havana 1 Yeracru». Ailmei c iure in l p«M»tce oap » CoiUifirine i P«ci6c amb trasbord a Hnvana
LINU DK VEJíEZUELA, COLOMBU I PACIFIC
El vapor
MANUEL CALVO

l í n i a de buenos aires
El vapor
REINA VICTORIA EUCENIA
•prtlr* cl dia4 de Jnlloí do Barcelona, el 5 de Ufclaga i el 7 de CàdU eap a Santa Cnu de Tenerlle, Montevideo I Buenos Aires.
8EUYEI A FILIPINES I POKTS DE XINA I JAPÓ
KlT»I>«
ISLA DE PANAY
fortlrú d« Corunya el dia l aejnllol, cap a Vijfo, Lisboa I Càdte d'oü «ottir* «1 13 capa Cartagepi. València 1 Barcelona 1 d aiiuest uorl el 19 cap a Port-Sald, Suez, Colombo, Singapore, Manila. Hons-Konz, Xang-Hal. Ncsaískl, Kobé I Tokoania. admetent passatge 1 carrega per «Is dits
p ts I per ahres punts per ais quals hi hagi establerts serveis regulars des dals ports d'weala
abans inulcats.
^ j * , ff*!iíelB ''ficats serveta. la Companyia Irasailíntlca té establerts els especlalsdels
pïSir,el "^"erraol a Nova Tork 1 ports del CantAbrlc a Kova ïork i la Línia de Barcelona
a t iilplnes, les sortides dels quals no sócfixss1 t'anunciaran eportonaoient a cada viatge.
i f> Aqoests vapors admeten càrrega en les condicions di4s favorables, I passatger? slsqnals
ia ( ompan) iadúua allotjament i tracte esmerat, com ha acreditat en son dilatat servei. Totaela
varen nen TelecrafI* sense Sli.
*

Esta agua deben usaria todas las penonas que deseen conservar el
O r o cabello hermoso y la cabeza sana.
Ea la única tintura que é los cinco minutos de aplicada permite r i •a F l o r d e
O r o zarso el cabello y no despide mal olor; debe usano como si fuera
bandolina.
_ las personas de temperamento herpético deben precisaraente usar esta agua, ai no quieren porjudi^su gaiud, y lograrén tener la cabeza sana y limpia oon sólo una aplicación oada oobo d í a s ; j · i A l a
Faoesean tefiir el pelo, hígase lo que dice el prospeoto que acompafla à la botella,
fe venta: priaotpales períumerías y drogueriaa de Espaàa y PortugaL
-a F l o r

d e

L a boca et conserva forta i
sana amb l'úi «v«nhwiflt de
A i g u a
O x i g e p a d a
V

^atarro dels

nois

f ím^Ü"-*1 aORBONET, és el veritabU op^iflo acreL - . 'o» de leserlaturM.
•POSltS' ^ennicla de l'antor, Carden, 44; Doctor Aa
^ l _ j i e c t J. Vllartmuau Kambl» de ïm *lMa_
'•"ica d e F l o r s , C o r o n e s i
Plantes
T ^ «1 qnea naoasaita par a fer-Iaa
^ • • j r . COST AS. Palla, 1» I 15, pralr e i n a d e l e s a i g ü e s d e t a u l a I s de l a
ALL D E S A N T
D A N I E L
^ '«Presentant: Josep Pagàns, Ponent, 28

'.I

Salut

: Força : Vigor

H1ST0GÉNIC

PUIG

: Joventut
J O F R É

L'ideal delsreconstUaents.RebablllUdesdeles
rimeres dosis ela organismes agolats per la
ÜBKRCCLOSI, ANÈMIA , NSURASTKNIA i
demés atecclons CONSUNT1VES
Tlntanj sd'èxli.—PREMIAT pel Congrés l o teroecionalde la 'i'uberculoaida Idiü.

Ï

A N À L I S I S

Demani's a totes los

farmàcies

K i O D E R N S

L

C

A

N

L'oxigen que des
pren al posar-se en
c o n t a c t e amb le*
dents i genives, destrueix totalment d '
microbis que corquen la dentadura

N o poder assaborir
les delícies del ben
menjar PER TENIR
MALA [XENTA D UKA
és una
petites
ens fan
sovint

O

d'aquelles
penes que
estar molt
consirosos

r**M*CIE$ PB I * Cl PA UI
DIpoiHarl» t J. URIACH I C*

D ' O R I N A

Brucií,'*!*"

Demani's eí follet fl·lostrat
Or. VELLVE, Professor Aux. de ia
Facultat da Famàcia. Fernando, àa.

Pàg.

16. — Drvendrs, 13 de juliol de 1923

DARRERES
H a n fracassat les
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INFORMACIONS
negociacions

amb

Abd=el=Krini

E l senyor RODRÍGUEZ DE VIGüRl Sir John Merry Les3ge E l periodisme dalitat del futbol, qua tant
clor» de la inddstria surera, dispoes eminentment anònim, al- siasme sap despertar entre les ajujl
sat a donar-Hi una solució satiMfec- s'ocupa de deficiències en el trans- anglès
menys aquell qua té l'aire popular. tuds, els entrenaments en vistes
port de peix de Gallola a Madrid
tórla.
pròxims esdeveniments, són cacU
Es fa ressò daiadesigs dels indus- Llevat de molt pocs escriptors, col- més
El marquès de HOYOS reotiftoa,
eficaços, a les set d'aquesta 'l
iaboradçrs
ocasionals
0
bé
enviats
-ials
pesquers
que
s'habüitln
vagons
afirmem qua aquasta SotodO ba d»
da, s'ha oelebrat' » la pisolna
especials,
els
periodistes
anglesos
en
condicions
per
dl
transport,
encaj vnur ràpidament, puix els labricants
preparatori, entre dos «qm
ra que hagin dep agar un sobepreu parlen sempre amagats sota la màs- match
1 de suro s'estan ofegant. (Cttalleai
de primera categoria formats
cara del diari.
en
la
tarifa
actual.
També rectifiquen els senyors SAiSwatar-polistes del Clot
En clar que hi ha lectors del -Daily millors
H ministre de FOMENT contesta,
I CHEZ DE L a RÚSa i «i ministre de
aquests:
Giménez. TuseUj Basvr
expressant el seu bon desig d aten- Telegraph, que han recordat haver ben. F . , Tngo (M.), Vila l cití
Finances.
nom Je Lesage diverses ve- iU), davant de: Cruells. Bretos
Madrid, 13. 516 tarda. dre aquestes deficiències, però tipa llegn eldurant
aquests darrers anys
•El senyor ECHEVaRRIA ïormuda amb què les lleis no 11 donen mit- gades
Puig. Fontanet W.j,
1918, després de la guerra, iRosioh.
un prec .que bo ee sent per fer-bo en jans coactius su&oienta per a impo- fouL'any
Fontanet iS.).
nomenat
cavaller
i
Sir,
sense
que
sar
d
seu
criteri
a
les
companyies
de
veu molt 'baixa, essent contestat pel
L entusiasme existent és precuc
ferrocarrils. Amb tot. amb persistèn- n'hagués expressat el desig. Més reministre de FINANCES.
cia en una ació perseuasiva prup d'a- cent encara, el seu nom anà al d'tari de pròxims i grans èxits per .1
E l senyor VALERO HBRVAS s'as- | queixes companyies, es podrà acon- amb motiu de complir ela seixanta natació i per als nostres nedadol
aocia a'ies jnaaílestacions tetes pels seguir quelcom.
anys de servei al mateix Ara, als 86 encara que això últim és Ja mií
senyors marquès de Hoyos i Sànohez !
anys, Mr. Lesage es retira després flcil davanf de contrincants de I
El
senyor
BELAUNDE
es
do]
del
det la Rosa en defensa de la indúsdlhaver complert per amor al diari, categoria dels campions hongareJ
poc
qóe
es
raai.tza
en
obres
públir
ena surera espanyola
Jn dltím deure: el de contar la seva i d'altres nacionalitats que veuij
Hi intervé breument per al·lusions ques. i concretant-se al seu districte, vida. una vida que abarca quatre-ge- desfilar per la piscina del C N B.
diu
que
iii
ha
projectes
que
estan
traSi bé el Sopram de Ooerra do ba ' ei senyor BOYO VILiANOVA
regnats4 que slfia es- la present temporada
das de íe m<n de vint anys, l neracions.'tres
signat eneara la sentència contra el
caigut entre el desenrotllament del
EH senyor EGHEVARRIa (don Rl- çats
Un detall que cal celebrar
au
es
porten
a
ia
practica.
sergent íÉartfoez Daran, jutjat ablr cazd) ezplana una inierpeUaçió deprogrés i de la grandesa britànica zel que s'observa no sols èn «1
per parricidi, sembla que se I t a con- manant la reforma del numero 12 de ' Çl ministre d» FÒMENT li contes- que na vist la Infància i la maturitat dor. sino també eii els nombrosos,
demnat a rechKio perpètua.
l'artfele quart del reial decret de 3 ta, reconeixent la mate raalttat que d'un era històrica plena Jesdeveni- cionals a. aquest i a i útil deport. 1
<t» man; de 1917. iper a l adaptació de reflecten les paraules del diputat m- m^nts. de transtoms i de descobertçs. han soUicitat llur ingrés a les 1
t«rpel-lant j exposant la necessitat 4
D-ESTAT
la Uei d'autoritzacions.
res del C. N B., entusiasmar
que es faci una mica més en aquesta
•.Quan l'any 1863 — diu #1 «Daily vam els avantatges que oferci.l
£1 ministre <l'Eetat ba rebut lee vimatèria.
Telegfapb» — el jove Lesage çntrà a. bella peçspéçiiva duna témpcràl
sites de rambaixBdor de França i del C O N G R E S
Manifesta que duant tota la sçva la nostra redacció, la segona Expo- pròdiga « i esdeveniments com el 1
senyor Pérez Caballero.
vida pübltça s'ha dedicat a l'estudi sició mundial, la guerra civil ameri- ens ocupa
(Madrid,
13,
4'15
tarda.
NOTES DEL PALAU
S obre la sessió a tres quarts de d'aquests problemes de la riquesa na- cana, la campanya de Crimea la
Acrediten la signatura del seu
La Reina Donya Victòria ha estat quatre, sota la presidència del senyor l^nal i molt bops són els seus propò- gran revolta india, eren memòries
tan rçoents com són ara les de tor. l'artista i soci de l'entitat.
aqnast matt a rHospUal de Sant Jo- Alvarez.
A. Homs, els bonics ca
sep i Santa Adela, per a acomiadarMadrid. 13. C'IS tarda. la guerra gran per nosaltres; bi ha- Josep
Al banc blau, el president del Convien també les glòries del segon Im- anunciadors dels dits festival:, •
ee dels mamite 1 ferits d Àfrica
E
l
senyor
CORDERO
recorda
qua
—Com s'havia anunciat, aquesta ' sali 1 elej ministres de la Governació, d'altre dia s'ocupà de ta situació que peri francès que ara semblen anti- xims a fer fruir l'aflció catalaniT
però que aleshores afiucmaalt marxen a Santander, en tren es Guerra 1 Gràcia i Justícia
estaven els ca»p3 1 oficials del cos da quades
S'aprova lacta de la sessió ante- Correus
ven.
a
Anglaterra l'escola de ManpeclaL, ia Rema Donya Victòria 1 els
acomiadats per ia vaga ^ el xester acutnulavà
riqueses i propierior. •
tofanteís
ministre de la Governació li digué tats
"industrials: la ciència nova dme- C a n v i s f a c i l i t a t s per
Precs i preguntes
—Ei fted ha enviat el condol als
que contestaria amplament quan s'ex- naçav
el vell ordre de coàes a tota
germans Qulntero per la mort de llur
•El senyor OEiRVA es lam«rta de planes la intenpeUació anunciada so- Europa»
B a n c a M a r s a n s , S.
maK.
la campanya sistemàtica que contra bre d'assumpte.
B O R S A D E MADRID
Però Sir John Lesage. en l'única
iL'acomiadament—diu—es «injust; 1
EL DESCANS DOMINICAL OEL8 PE- la seva peicona es fa a la premsa,
amb
pretext
de
itznpunismie
«a
l'asentre\1sta
que
ha
concedit
—
ell
que
100
per interior, comptat
per
e
remostrar-tio
s'h
a
d'argumenRIODISTES
sumpte de les responsaibilitats
n'iiavià demanade?'a milers — nç es
»
fi mes
tar.
Madrid. 13, 5'15 tarda
limita a aquest aspecte de coíes. Allò
•Reculli el que diu un diari de la
.»
fi pròxim..
Es
necessari
reroontar-se
a
l'origen
Una nombrosa comissió de periodis- nit: que amb motiu del seu nomenar
la vaga ^ recorda que abans hi que era història 0 crònica s'ha sos- Amortitzable 5 per 100 (1920).. 1001
tes ha visitat aquesta tarda, al Con- ment per a degà del CoUegi d'Advo- de
SS|
havia
situació insostenible. Es tret d'ell de mica en roica*t és llu. Banc d'Espanya
grés, el ministre de ta Governació, cats podria veure's davant el Con-ell feia peruna
jes
afnholytcies un escanda- nyà per ell com per nosaltres. Ell Arrendatària de Tabacs
per a qustxar-se de la Ien i tai amb Suprem de Guerra 1 Marina el Dega- lós contraban,
conta
allò
que
ha
romàs
en
ell
i
que
fins al punt que el
Stat. Gral. Sucr.'-Obligacions
«Juè ta direcció geneml de seguret-it nat del CoUegi d'Advocats.
senyor Cambó hagué de dictar seve- viu encara en ell., la professió. Fir.
»
» Ac. preferides
permet en determunats casos que es
•»
» j ordinàries
També es" diu que de lexpedient res mesures. Hi havia individus que al darrer moment ha continuat la seOli
vulneri la llei del descans dominical,
la seva preponderància va obra des del seu despatx: l exa- Francs
la qual na estat obtinguda en bene- Incoat pel magistral, senyor Prat so- negaciav»
I
en les oposicions a Correus, i hi ha- men de la Situació, l'eviíluacio de les Lliures
•
aci de tots els periodistes espanyol, bre responsabilitats administratives via,
noticies, les instruccions alj escrip- Banc Espanyol Río
1
encara
bl
iha,
immoralitat©
que
as
deriven
greus
responsabilitats
en
I
Plata
l respectada per tots els ministres,
caips i oficials de Correus volen tors, els articles als tórrespojiiíls
des del senyor Femànttez Prida, el contra seu. per lla compra de blats, els
244|
als redactors Diverses vegades fou ; v-èdules hipotecàries
qu
desapareguin.
i
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bo
ba
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pregutat per amics i per editors per- I
coneixement del .Govern, qui bo ba
Això originà la «vaga. Le» immora- què no escrivtia les -sevés memòries | 4 per 100 Interior Espanyol
£3 mfailstre ha contestat que sem- amagat al Parlament' per emparar litats
motivaren la vaga i els propis Refusa sempre.
pre estava disposat a complir la llei el senyor Clerva.
• 100 Exterior
»
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1 fer qne es camptébd, 1 pel demés,
Accions Nord d'Espaçya
uol
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que
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al
marquès
d'AUbucemas
que
(Parla nomís de l'evolució del pe- i
ratera les ordres a la direcció de
Alacant
seguretat perquè aquesta Ued. que tant declari si és cert això. ptxquè li in- va propici a fer certes concessions i riodlsme l li 'semblà que en seixanta '
»
Andalusos
etfecta als periodistes, no es vulfierí teressa que en l'assumpte es parli paciamentar arnb la confissió de va- anys els periodistes no han canviat Renda russa 5 per 100
ga; però després rectificà.
pel que es refereix a flurs babilitafe
per ningú ni ga tingum mires per a clar.
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4 1|2 per 100
Madrid. 13. 515 tarda.
Davant unes interrupcions dels se- i llurs actituds. No hi na gran dife- Brasil 4 per 100
qualsevol infractor que desitgi preciÍ'M
E l nrawjnès d aLHUCEMaS contes- nyors Plníés l Sànchez Guerra, diu rència, encara que els periodista- Eanc Espanyol Rio Plata
sament aprofltar-se del descans dominical per a obtenir un beneflcl ta- que las primeres notícies que ha el souyor Corden) que celebrarà qne d'avui són molt enèrgics i , emprene- Renda francesa 2 per 1.00
on
personal ea perjudici dr la gairebé tingm de tot això són les paraules es porti àl Parlament una referència dors. La gran tranaíçrmació està, en Accions Rio Tinto
que ara ba pronunciat el senyor taquigràfica de la conversa privada canvi, en els mitjans: el periodista
totalitat dels periodistes espanyols.
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Cierwa.
que tingueren amb la comissió de ^Be seixanta anys enrera no tenia el |
RUPTURA DC LES NCQOOIACIONS
l a comissió que presideix el senyor vaga, 1 desprès de la qual claudi- telèfon. usat% molt poc el telegrama
AMB ABD-EL-KRIM
(Prat soni de la Presidència del Con- caren els caps que havien indult ai i no disposava de l'automòbil. Tot C a n v i s f a c i l i t a t s p|
això ha produït un canvi profund B a n c d e C a t a i u n )
Passatgers arribats de Melilla diuen sell, però així com no va intervenir personal a la vaga. .
Aquesta fou de braços caiguts, sen- en la rapidesa de les notícies Que
que les negociacions amb Abd-tl- en «I seu nomenat per/a res, tampoc
les 'enerves cerebrals posades en el |
Krim. de les quals depénia ia prolon- t* d menor coneixement de les seves se que els obrere fessin cap acte pu- diari
són si fa o no fa igual? que ;
nible
Barcelona, 12deiuliolJel
gació de 1 armistici a l a zona de Me- deOiberacions.
aleshores. La professió és ara més
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La noticia de la ruptura ha causat nyor Prat no ba manítastat. referint- Sànàchez Guerra féu a la Central de gràcies la riquesa deU mitjans
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gran impressió, ptpx amb ella es des- se ai senyor caerva, el que diu aquest Correus i alladeix a una fotografia
en la qual apareix en mig d'un quafan les esperances Bkncebudes d'ar- solt periodístic.
Les memòries de Lesage estan ple- Portugal
0'32 pfes.escntl
ribar a una soluciO en al problema
El senyor C&EIRVA reítifica 1 diu dro d'taonçr amb eb oficials de Cor- nes d'episodis esdevinguts durant la Argentina
pes
del Rifí.
qi>e sobre el fons de la qüestió res reus en harmonia afnb ells.
sva llarga vida períodistica.
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r84 > coroniI
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dors, i les tribunes ostao buides a centre oficial una oficina en la quai que el §ényor Sànahei Gaerra va fer Als noens de Serény. Venk, Vertesi,
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Quarts
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causa de les molèsties a les "quals es es rectifiquessin les noticies inexacKeserU i Nagy. cal afegir^hi els de
lüS'OJ
Petit
sotmet els concurrents, per les seva- tes que afecten lïtonor de les perso- o, mülor dit, els va oferir i va ajor- Liaimer. Tibar Fazakas, Klauscimk,
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nar
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vegadesla
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visiDòlars
Tibar Halmi, Ferd N'adas 1 Thexanor
p«ïs dl ans ha circulat la noticia
ríssimes ordres d'escorcolls que pracLliures esterlines
que al Suprem de Guerra va a pro- ta a la Gasa de Correus, dient que hi Bory, -els quals completen el famós
• tica la pollet*.
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aniria" quaíi ais serveis estiguessin equip Ferencvarosi Torna "Club, camFrancs
Al banc blau, els ministres de Fi- cessar diputats 1 senadors que han uoranalitzats.
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ticia no s'ha rectificat.
El senyor SÀNOHEZ GUERiRA in- nostra ciutat els dies 20 l SS del corFrancs
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El maiquès d'ALHUCEMAS repe- terromp algttíies vegades, dlem'que ai- rent, per a celebrar dos festivals amb
El marquès de HOYOS s'ocupa 0* teix que tou estan interessats que xà éf us i que eU nç Va oferir res. el Club de Natació Barcelona en la
Lliures esterlines 3175
la crisi grau que travessa la imiíis- resplandeixi l a veritat.
seva piscina de l'éscUllea de llevant.
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vamen qu* pesa damunt la seva ex- el senyor ICerva no l'ha tinguda fins
d'esmentar diversos especialistes, la
portació. En oanvl. els drets d'impor- ara Si l'ragués tinguda abans, l'tummarca dels quals en els oent metres
tació del suro estranger són insigni- ria rectificada; però, de totes maneés de 1 m. 8 s.. la qual cosa dona
ficanis si se'ls compara amb els que res., cetebra qoe ei senyor Clerva
idea de les séusacionals lluites que
s'imposa a l'exportació del sUro aa- l'ha^l invitat a fer aquí la rectificaespecialment en velocitat 1 relleus
clonal.
ció, perquè així ha revestit major so- SEIXANTA ANYS DE PERIODISME s%siabl|ran .amb els nostres, cada lllaa. Aliment poderós per a
El senyor SAWGHEZ DE LA R06A lemnitat.
Desprès dc salxanta anys de per- dia toés en foima, gràcies als se- delicades. E. Martignole:Escu«'
e'adbereix a les anteriors manifestaEl marquès dte SUNIEL anuncia tànyer a nn mateix dtan, són molts riosos entrenaments als quals estan
cions.
una interpeUaaió al ministre de la els lectçrs del «ipaily Telegraph» que sotmesos, proVant-ho els últims rei
V i S a b ó
El ministre de FiINANOES manMes- Guerra sobre assumptes relacionals han sabut per. primera vegada el neon cords establerts " '
" L a Oo'*
ta que el Govern recull les aspira amb aquest departamenL
del director dc Uur fulla predilecta. ' Tan&é en polo aquàtic aquesta moFabrleanti i . /-LEBM MAT**!
quailtai super:or
AL SUPREM DC GUERRA
Madrid, 13, 415 mida.
En el pie que se celebrarà demà al
Consell d» Guerra seran «studiadec»
tes propostes d'ascens per mèrits de
gnetsa dWs tinents HuWobiv i Poza,
ta del oapttà Aoaal. la del coronel a*nyor Rutí-íel Portal 1 la del tinent
coronel de regulars de Larraix. senyor GonztOez Cartaaco, el qual te
duts {•ropoata^peodenu
També serà estudiada la del general de brigada eanyor Macoo Balaguer.
OONFCAENMA
El general CavaLcand b» visitat,
aquest mati, al ntínlstre dc la Guerra,
mantenint una extensa conferència.
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